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Prólogo

Este volumen número 12 de “Nuevas Ideas en Informática Educativa” contiene los artículos in extenso de los                       
trabajos aceptados y presentados en el XXI Congreso Internacional de Informática Educativa (TISE), realizado el 29-30 
de Noviembre y 1 de Diciembre de 2016 en Santiago de Chile.

TISE es un evento internacional cimentado en la investigación interdisciplinaria en Informática Educativa y la Interacción 
Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición. 

Investigadores y alumnos de postgrado presentan, analizan, intercambian y difunden trabajos científicos que incluyen 
resultados de sus investigaciones recientes.

En la versión 2016 de TISE fueron sometidos a evaluación 179 trabajos de investigadores de Argentina, Brasil,                 
Colombia, Chile, España, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, México, Perú y Portugal. De ese total inicial de 
trabajos, luego de un riguroso proceso de evaluación realizado por el Comité de Programa Internacional del evento, 
fue aceptado el 22.34% de los trabajos completos (Full Papers). Todos los trabajos fueron evaluados por al menos dos 
evaluadores. 

Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, incluye trabajos de investigadores en las disciplinas de la                   
Informática Educativa y la Interacción Humano-Computador.

Los temas principales de este volumen 12, se centran en temas como herramientas digitales para la inclusión,               
aprendizaje con herramientas digitales, aprendizaje móvil, E-learning, materiales y metodologías de aprendizaje con 
tecnología, aplicaciones para el aprendizaje y la cognición, evaluación de aplicaciones de software, tecnologías para 
personas con necesidades especiales, herramientas de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, Interacción Humano-
Computador para el aprendizaje y la cognición, mapeo sistemático en la Informática Educativa y software educativo.

El público objetivo del libro Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, son investigadores, profesores,      
alumnos de pre y postgrado, y profesionales que se desempeñan en la Informática Educativa y la Interacción Humano-
Computador en el aprendizaje y la cognición, con la finalidad de diseñar, experimentar y evaluar el uso de nuevas e 
innovadoras tecnologías para aprender, enseñar, pensar y conocer.

Finalmente, agradezco a los miembros del Comité de Programa Internacional, charlistas invitados y autores de 
los  trabajos científicos presentados en TISE 2016, por sus significativos aportes a la Informática Educativa y la                                     
Interacción Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición, con la finalidad de apoyar, asistir, estimular e innovar 
en el aprender y conocer con tecnología digital.

Profesor Dr. Jaime Sánchez 
Presidente, Comité de Programa TISE 2016
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ABSTRACT 
This paper describes the using of the codesign method and the 
techniques that follow it in an experiment of design of gamified 
educational activities. We observed that codesign can be 
expanded to different contexts of design beyond software 
development, and the techniques used helped in the process of 
collaboration between the subjects, helping in the creation of new 
learning situations. 

RESUMO 
Este artigo descreve a utilização do método de codesign e das 
técnicas que o acompanham em um experimento de design de 
atividades educacionais gamificadas. Observou-se que o codesign 
pode se expandido para contextos de design que vão além do 
desenvolvimento de software, e que as técnicas utilizadas 
auxiliaram no processo de colaboração entre os sujeitos, 
auxiliando, inclusive, na criação de novas situações de 
aprendizagem. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer in Education]: Computer Uses in Education – 
Collaborative learning.  

General Terms 
Design, Human Factors 

Keywords 
Ambientes virtuais de aprendizagem, gamificação, codesign, 
design instrucional 

1. INTRODUÇÃO 
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como artefatos 
tecnológicos criados pelo humano, são objetos de design e, ao 
mesmo tempo, rodeados por ele, em especial no processo de 
apropriação de diferentes mídias. Tais AVA são compreendidos, 
nesse trabalho, como sistemas que congregam vários recursos de 
TIC focados nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Como parte dos recursos utilizados em diversos softwares de 
AVA, além das experiências com design instrucional (DI) e do 
design de interação necessário para a construção desses softwares; 
a utilização de conceitos, ideias e elementos de design de jogos 
(game design) surgiu a partir do fenômeno denominado 
Gamificação. No caso do Moodle, a gamificação acontece por 
meio da utilização de medalhas, que podem ser concedidas aos 
alunos de acordo com o cumprimento de determinada 
condição/tarefa [1], conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

 
Figura 1. Badges criados por professores em um AVA 

Considerando a popularidade e o crescimento de cursos por todo 
o mundo que se utilizam de AVA [11]; a possibilidade de 
utilização da gamificação nesses softwares [1]; a intensificação do 
trabalho docente em todos os campos de atuação, em especial a 
gestão e o planejamento [14]; há que se levantar algumas 
questões: 

• Como pensar o processo de planejamento de atividades frente 
aos novos desafios impostos pela revolução digital, a partir da 
utilização da gamificação?  

• Por quais caminhos podem seguir os atores do processo 
educacional para produzir situações de aprendizagem que 
sejam significativas para os alunos dado o contexto da 
gamificação (que adiciona mais uma série de elementos ao já 
disputado espaço e tempo da sala de aula)? 

• Como a gamificação pode influenciar o processo de 
planejamento de atividades? 

Imbuída dessas problemáticas, a presente pesquisa tem o objetivo 
de investigar como é possível compreender uma forma de design 
que leve em consideração o fenômeno da gamificação no contexto 
educacional, que já é um espaço de atividades e responsabilidades 
suficientemente disputado (Oliveira, 2004).   

Esse trabalho, que faz parte de uma pesquisa maior sobre a 
influência dos elementos de design de jogos como instrumentos 
mediadores no design educacional [3][2], busca na apropriação de 
métodos e técnicas da área de interação humano-computador 
(IHC) e de design colaborativo uma possível solução para o 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 16 - 25. Santiago de Chile.
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problema levantado, ao observar que há um grande esforço nessa 
área de diminuir os atritos entre sujeitos e objetos de design.  

Na seção 2 do trabalho é apresentada uma breve revisão teórica 
sobre os fundamentos da pesquisa (AVA, Gamificação, Design 
Instrucional e Codesign). 

Na seção 3 é descrita a metodologia utilizada na pesquisa com 
sujeitos, enquanto na seção 4 são analisados os dados coletados. 

Por fim, na seção 5 são apresentadas as considerações finais sobre 
o trabalho e sobre pontos de interesse nessa área de pesquisa. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Observa-se um número cada vez maior de pesquisas sobre 
gamificação na área de educação, como pode ser verificado no 
mapeamento sistemático sobre o tema realizado por [9].  

Para esse trabalho, na busca da definição do escopo da pesquisa, 
foi realizada uma breve revisão sistemática nas bases digitais de 
artigos e periódicos da IEEE e da ACM (bases de dados 
consideradas de excelência na área de ciência da computação), 
utilizando como palavras-chave “Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem”, “Learning Management Systems”, 
“Gamificação”, “Gamification”, “Codesign”, “Participatory 
Design” e “Design Participativo”. 

Foi considerado o período de 2013 a 2015, onde foram 
encontrados 83 trabalhos que correspondiam às combinações de 
palavras-chave. Desses, 24 trabalhos foram selecionados por 
tratarem de pesquisas que propunham o design de gamificação 
nesses ambientes. 

Entre os estudos que abordam a problemática, especialmente pela 
área de publicação das bases de dados selecionadas, observa-se 
um foco em aspectos tecnológicos da gamificação nos AVA. [13], 
[21], [28], [31] propõem formas e métodos para design de 
softwares de AVA que tenham suporte à gamificação. 

Nas bases consultadas foram encontrados poucos estudos sobre o 
design de cursos em AVA. Nesse sentido destacam-se os 
trabalhos de Wongso et al. (2014), [21] e [23], que apesar de não 
realizarem estudos empíricos, propõem modelos de integração 
entre o design de cursos e a gamificação. 
O método de design de gamificação em cursos mais comumente 
utilizado pelos trabalhos encontrados é o MDA, também 
conhecido por mechanics-dynamics-aesthetics [25]. Esse é um 
método da área de estudos de jogos que busca a estruturação e 
facilitação do processo de design de jogos e de artefatos de jogos 
[25]. O método, em si, não é voltado para o design de 
gamificação, mas é comumente utilizado nesse contexto por 
permitir a decomposição de jogos em mecânicas, dinâmicas e 
aspectos estéticos [25]. 
Wongso et al. (2014) destaca-se nesse sentido ao propor um 
modelo de design de gamificação baseado em Design Research, 
que se assemelha em vários aspectos ao ADDIE do DI, que é o 
modelo adotado nessa pesquisa. 

Dos trabalhos que tratam sobre o design de cursos, apenas [30] 
realiza um estudo empírico focado na influência da gamificação 
nos estudantes de um AVA, porém sem detalhar o processo de 
planejamento do curso.. 
Mesmo nos estudos onde o foco não é o design de cursos, 
observa-se grande preocupação com os impactos da gamificação 

sobre os estudantes no momento da execução dos cursos, 
especialmente em relação à motivação, concentração e 
produtividade desses nos ambientes[30]. 

Observou-se que, apesar de algumas propostas, a aplicação de um 
design educacional que considere a gamificação carece de 
experimentos empíricos, que tenham como objeto o processo de 
planejamento e os atores responsáveis por esse design. 

Sendo assim, esse trabalho optou por analisar o uso da 
gamificação no processo de planejamento de atividades, a partir 
de um experimento realizado com sujeitos.  

Para a realização desse experimento, por ter como foco o processo 
de planejamento, o trabalho utilizou-se do DI, uma vez que esse 
método estrutura de forma clara e estruturada essa fase [17]. O DI 
é detalhado na seção a seguir, juntamente com o modelo de design 
e as ferramentas utilizadas. 

3. DESIGN INSTRUCIONAL 
O DI é resultado do trabalho multidisciplinar das áreas de 
psicologia, ciência da computação, engenharia, educação e 
negócios [4], e é definido por [18] como o uso de estratégias de 
aprendizagem testadas para projetar atividades de aprendizagem 
que permitam a construção de habilidades e conhecimentos. 

Desde seu surgimento, o DI esteve tradicionalmente vinculado à 
produção de materiais didáticos, mais especificamente à produção 
de materiais impressos [9]. Nesse sentido, Fontoura et al. (2011) 
considera o DI como uma subárea do Design da Informação, 
sendo ambos inseridos na área de Design Gráfico. Porém, 
ultimamente, a sua aplicabilidade vem ganhando espaço em 
ambientes apoiados por TICs [9] [35], aproximando-se da área de 
Design de Interação.  

No processo de preparação e planejamento de atividades de 
ensino os professores, designers ou membros da equipe de 
profissionais de educação usam os chamados modelos de 
desenvolvimento do DI para esquematizar os elementos 
fundamentais de uma situação didática Apesar de haver uma 
multiplicidade de modelos projetados para diferentes contextos 
educacionais, os elementos de DI agrupam-se tradicionalmente 
nas seguintes fases: 

• Análise: envolve a definição da filosofia de EaD dentro da 
instituição; o público-alvo e as necessidades de aprendizagem 
desse público. 

• Design: corresponde à criação da equipe responsável pelo 
conteúdo, à definição da matriz curricular, cronograma e 
estratégias pedagógicas e tecnológicas. 

• Desenvolvimento: elaboração do material instrucional 
conforme a mídia disponível e os recursos da plataforma 
computacional escolhida. 

• Implementação: aplicação da proposta de DI. 

• Avaliação: revisão e análise das estratégias pedagógicas e 
tecnológicas adotadas [18]. 

Tal modelo é denominado ADDIE [18], do inglês analisys, 
design, development, evaluation – análise, design, 
desenvolvimento, avaliação.  

Nessa pesquisa, por ter como objeto o processo de planejamento, 
optou-se por utilizar as fases de análise e de design do modelo 
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ADDIE. Essas fases são muito importantes para a futura interação 
e participação dos usuários no AVA, que acontecem na fase de 
Implementação, uma vez que representam o planejamento 
educacional que é crucial para o sucesso de ambientes 
gamificados [16], bem como da própria aprendizagem em AVA 
[19]. 

Na fase de design, podem ser utilizados diversos artefatos, como 
mapa de atividades, storyboard e a matriz de DI. Nesse trabalho 
optou-se pela utilização da matriz de DI, que [17] apresenta como 
um documento no qual podemos definir quais atividades serão 
necessárias para atingir os objetivos, bem como elencar quais 
conteúdos e ferramentas serão precisos para a realização das 
atividades, e ainda estabelecer como se dará a avaliação para o 
alcance dos objetivos. 

A matriz de DI possui sete colunas, que são detalhadas no Tabela 
1. 

Tabela 1: Elementos da Matriz de Design Instrucional 

Elementos da 
Matriz Descrição dos elementos  

Tópico Nome da atividade 

Objetivo 
Resultados pretendidos da 
unidade que revelam o que o 
aluno deverá fazer ou aprender 

Descrição Resumo da proposta da atividade 
e como será realizada 

Prazo Prazo de realização da atividade 

Recurso Ferramentas necessárias para o 
aluno realizar a atividade 

Mediação Atuação do educador durante a 
realização da atividade 

Avaliação Como a atividade será avaliada 

 

 

Nessa pesquisa compreende-se o DI como um processo 
compartilhado de design [3], uma vez que no processo de criação 
estão envolvidos vários autores que compartilham o contexto de 
ensino e de aprendizagem, como por exemplo, professores, 
tutores, alunos e designers instrucionais. 
Sendo assim, em conjunto com o DI no experimento proposto, 
optou-se pela utilização de uma abordagem participativa de 
design: o codesign, que é mais bem detalhado na seção a seguir, 
juntamente com as técnicas e ferramentas escolhidas para essa 
pesquisa. 

4. CODESIGN 
O codesign, pode ser considerado uma evolução do design 
participativo (DP), e relaciona-se diretamente com essa 
abordagem [6]. 

O DP é uma abordagem de design centrado no usuário que surgiu 
na Escandinávia, no contexto de movimentos sindicais e políticos 
dos anos 1970 que pressionavam para que os trabalhadores 
tivessem controle democrático sobre as mudanças em seu 
trabalho, que nesse momento era diretamente afetada pela 
evolução dos sistemas computacionais [40] [36]. 

Mais do que serem usados como fontes de informação ou serem 
observados em sua rotina de trabalho, ou no uso do produto, os 
usuários finais de softwares construídos dentro de uma abordagem 
participativa trazem contribuições efetivas em todas as fases do 
ciclo de design e desenvolvimento, que refletem suas perspectivas 
e necessidades [5]. 

O codesign, apesar de diretamente relacionado com DP, não é 
uma expressão atualizada desse método [6]. A diferença entre DP 
e codesign é evidente desde sua nomenclatura, já que 
“participação” e “colaboração/co-criação” se referem a conceitos 
e práticas que, apesar de compartilharem muitos aspectos, são 
focados em diferentes questões [33], conforme pode ser 
visualizado na Figura 2. 

 
Figura 2. Focos do Design Participativo e do Codesign 

No codesign, o designer atua como mediador dos usuários em um 
processo de colaboração que envolve um grupo diverso de 
pessoas que vivem não necessariamente em contextos 
homogêneos (culturas distintas, visões de mundo diferentes), 
como por exemplo, o de trabalho; mas que compartilham 
contextos de design [6], como, por exemplo, o contexto de DI 
compartilhado por alunos, professores e outros atores do processo 
educacional. 

Dessa forma, diferentemente do DP, no codesign as pessoas 
envolvidas não são diferenciadas por sua hierarquia em uma 
organização [38], uma vez que o importante nesse método são os 
contextos de design em detrimento dos contextos de trabalho. 

É utilizada uma multiplicidade de técnicas e ferramentas com o 
objetivo de facilitar a mediação e o engajamento de usuários e 
designers. Nessa pesquisa foram utilizadas as técnicas de 
personas, brainstorming e cenários, que são mais bem detalhadas 
nas seções a seguir. 

4.1 Brainstorming 
É uma técnica de design onde o objetivo é gerar ideias livremente, 
priorizando a princípio a quantidade e não a qualidade, em um 
ambiente sem julgamento (implícito ou explícito), buscando o 
aumento da criatividade e a solução de problemas complexos 
[43]. Para [43], o procedimento básico de um brainstorming em 
grupo envolve as seguintes fases: 
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1. Seleção de um grupo de participantes mediados por um 
facilitador; 

2. Apresentação de um problema, questão, ou tópico ao grupo; 

3. Fase de divergência: solicitar ao grupo a geração de soluções 
ou ideias sem 

1. criticismo ou tentativas de limitar o tipo ou o número de 
ideias; 

4. Fase de convergência: discussão, crítica, categorização, e 
priorização dos 

2. resultados do brainstorming para ação futura. 

5. Iteração sobre as fases de divergência e convergência, 
considerando as categorias e as ideias com maior prioridade 
na fase de convergência anterior.  

O processo de brainstorming é iterativo e incremental, sendo 
constituído de fases divergentes (ao explorar ideias diferentes sem 
crítica), e convergentes (ao reunir as ideias geradas em categorias 
e prioridades).  

O brainstorming pode ser utilizado em uma diversidade de 
contextos criativos, uma vez que seu objetivo principal é a 
geração de ideias. [43], afirma que além da geração de ideias e 
busca por soluções para problemas específicos, o brainstorming 
pode contribuir também para a geração de metáforas e ideias para 
interfaces de softwares, e para explorar novos espaços de design, 
como é o caso do DI. 

4.2 Personas 
Persona se refere à técnica da área de design na qual há a 
construção de personagens fictícios, baseados em perfis de 
usuários, a partir de dados previamente coletados.  

Segundo [12], os designers muitas vezes possuem apenas uma 
noção vaga de como se comportam seus usuários e podem 
produzir design para pessoas similares a eles mesmos. Ao criar 
um personagem imaginário na forma de um usuário hipotético de 
um produto de design, os designers estabelecem um foco para a 
concepção do produto [39]. 

Os dados das personas (como são chamados os personagens 
criados) são colhidos na fase inicial de investigação de um 
problema, podendo ser baseados nas diferentes experiências dos 
designers ou utilizando outras técnicas e instrumentos de 
investigação [12]. Após a coleta, os dados são analisados em 
hipóteses sobre quais as principais diferenças entre os usuários e 
porque elas existem [37]. 

Após a coleta e análise dos dados, os mesmos são agrupados em 
arquétipos que representam diferentes grupos sociais. As 
personas, então, assumem as características dos grupos que elas 
representam, desde suas características sociais e demográficas, até 
quais são os desejos, necessidades, hábitos e experiências 
culturais. Nesse sentido, os desejos e necessidades das personas 
devem receber especial atenção, já que os designers devem 
desenvolver soluções que atendam às necessidades desses 
usuários [37]. 

Além de auxiliar no foco do design, [39] afirmam que a principal 
vantagem do uso dessa técnica é que as personas constituem uma 
base compartilhada para comunicação entre designers e público-
alvo, uma vez que permite que determinadas decisões de design 

possam ser justificadas de acordo com as características elencadas 
para as personas. 

4.3 Cenários 
A técnica de cenários é originária da área de Engenharia de 
Requisitos de software [41], e utilizada nas atividades de 
elicitação de requisitos de software.  

É constituída de descrições em linguagem natural, na forma de 
textos com situações comuns redigidos utilizando o vocabulário 
do usuário, ou modelos mais complexos contendo informação 
comportamental (ações, eventos e atividades) e objetos (entidade, 
atributos). Em geral, consistem de uma coleção de narrativas de 
situações no domínio que favorecem o levantamento de 
informações, a identificação de problemas e a antecipação das 
soluções. Sendo assim, os cenários são uma forma representar, 
para clientes e usuários, os problemas atuais e as possibilidades de 
solução na área de desenvolvimento de software. 

O objetivo da técnica na área de software é descrever as ações, em 
um ambiente, relacionadas ao sistema/software atual ou a ser 
desenvolvido. Não é objetivo dos cenários oferecer uma descrição 
precisa, mas provocar discussões e estimular novos 
questionamentos. A utilização da técnica permite, também, 
documentar o levantamento de informações a respeito dos 
problemas atuais, possíveis eventos, oportunidades de ações e 
riscos. 

5. METODOLOGIA  
A partir da literatura encontrada sobre design de AVA com 
gamificação, observou-se a necessidade de realização de um 
experimento empírico nessa área. 

Na sequência, é descrita a abordagem, o tipo de pesquisa, e os 
processos e procedimentos utilizados, bem como os instrumentos 
de coleta e de análise de dados.  

5.1 Sobre o tipo de pesquisa  
Essa pesquisa é caracterizada por uma abordagem qualitativa. 
Segundo [15], essa abordagem estuda os sujeitos/objetos em suas 
situações naturais, tentando entender, ou interpretar, os 
fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 
conferem. Dentro da abordagem qualitativa, essa pesquisa se 
caracteriza pelo tipo de pesquisa exploratória. Para [22], esse tipo 
de pesquisa tem como finalidade básica desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens, 
proporcionando ao pesquisador maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses.  

Nessa pesquisa foi utilizado como método de coleta de dados o 
experimento exploratório, que segundo [24], são aqueles em que o 
pesquisador está interessado em encontrar os fatores que tem 
influência sobre as execuções de determinado processo. 

5.2 Instrumentos e Técnicas 
Foi realizado um experimento de codesign de atividades 
gamificadas. Nesse experimento, foi utilizada a abordagem do 
codesign, por meio dos instrumentos brainstorming, personas e 
cenários, com vistas à construção de atividades educacionais.  

O local do experimento foi um laboratório de informática 
equipado com projetor de slides e internet, conforme pode ser 
visualizado na Figura 3. 
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Figura 3. Sujeitos no ambiente de realização do experimento. 

As atividades educacionais no experimento foram criadas a partir 
da concepção do DI. No experimento foram abordadas as fases de 
análise (por meio do documento de análise contextual) e de design 
(por meio do instrumento de matriz de DI). Em paralelo aos 
experimentos foi conduzida uma observação semiestruturada da 
participação no experimento, registrada em diário de campo como 
auxiliar à coleta de dados. A análise foi realizada por meio de 
categorização e posterior triangulação dos dados. 

6. EXPERIMENTO 
Nas seções abaixo serão descritos os sujeitos e os procedimentos 
realizados durante o experimento. 

6.1 Sujeitos  
Os sujeitos selecionados foram dois alunos e dois professores, 
convidados por meio de contato com as comunidades acadêmicas 
dos mesmos. Buscou-se certa diversidade de sujeitos, sendo 
escolhidos indivíduos de diferentes áreas do conhecimento, a 
partir do caráter multidisciplinar da pesquisa. As variáveis e os 
estratos para os quais se pretendeu representação foram: Área de 
formação/atuação; Grau de formação acadêmica; Experiência com 
AVA e jogos eletrônicos.  

Foram selecionados um aluno de graduação na área de ciência da 
computação, uma aluna de ensino médio integrado de 
eletrotécnica, um professor de ensino superior na área de Letras e 
um professor da rede estadual (ensino médio) na área de História. 
Todos os sujeitos receberam um roteiro com informações sobre o 
experimento e assinaram um termo de consentimento livre e 
esclarecido.  

No trabalho os sujeitos foram identificados pelas siglas A (aluno) 
e P (professor) e a ordem em que responderam o questionário. 

6.2 Procedimentos 
O processo de design de atividades foi dividido em três fases: 
oficina, análise e design de atividades, e avaliação por meio de 
questionário. 
Foram abordados na oficina os temas gamificação, Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem, DI, Modelo ADDIE, Matriz de DI e 
Codesign. A oficina teve o objetivo de nivelar o conhecimento 
dos sujeitos quanto aos assuntos tratados no experimento. 
Foi proposto ao grupo a análise e o design de um curso sobre 
“Criação de contos”. O tema do curso foi selecionado pelo 
pesquisador, que obteve acesso a conteúdo desse tema, 
disponibilizado pela professora doutora em Letras-Linguística 
pela [LOCAL DE FORMAÇÃO], [NOME DA PROFESSORA]. 
O experimento ocorreu em três sessões distintas no período de 
novembro de 2014 e janeiro de 2015. Na primeira sessão, foram 
realizados a oficina e o início da fase de análise do modelo 
ADDIE. Na segunda sessão, foi concluída a fase de análise. Na 
terceira sessão, foi realizado o design das atividades em uma 
matriz de DI. 
Durante a fase de análise segundo o modelo ADDIE, foi proposta 
a criação de um documento de análise contextual, que deveria 
conter os objetivos de aprendizagem, o público-alvo e as possíveis 
restrições. Na definição dos objetivos de aprendizagem foi 
utilizada a técnica de brainstorming, enquanto no processo de 
definição do público-alvo do curso, foi utilizada a técnica de 
personas.  
Após a definição das personas, foram apresentadas aos sujeitos 
perguntas para guiar a definição do público-alvo e das possíveis 
restrições do curso [17]. As respostas compuseram as seções de 
caracterização do aluno e de levantamento de restrições, que em 
companhia dos objetivos de aprendizagem e a definição do 
público-alvo do curso, compuseram o documento de análise 
contextual (fase de análise do modelo ADDIE). 
Com o documento de análise contextual desenvolvido, os sujeitos 
iniciaram o design de atividades, utilizando a matriz de DI, para o 
qual foi proposto o uso de medalhas. O uso de medalhas foi 
estruturado com a inclusão de duas colunas na matriz de DI 
indicando o nome da medalha e a condição para obtenção da 
medalha. 
As atividades foram produzidas de forma colaborativa pelos 
professores e alunos, utilizando computadores com acesso à 
internet. Durante o design de uma atividade, considerada mais 
complexa pelos participantes, foi utilizada pelo pesquisador a 
técnica de cenários para estruturar a ordem de ações entre 
professores e alunos. 
Após a criação das atividades na matriz de DI, foi disponibilizado 
aos participantes um questionário com perguntas sobre os 
instrumentos utilizados e as percepções sobre o experimento. 

7. ANÁLISE DOS DADOS 
Após a oficina, os participantes foram orientados a realizar a 
criação do documento de análise contextual. Para isso, foi 
proposto ao grupo um processo de brainstorming com o propósito 
de ajudar na definição dos objetivos de aprendizagem.  

Na primeira parte do brainstorming, que corresponde à geração de 
ideias sem crítica, houve participação ativa dos professores, 
enquanto os alunos não sugeriram nenhuma ideia. Esse 
comportamento inicial dos alunos leva a crer que o peso dos 
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papéis de aluno e professor acabou por intimidar a participação 
dos alunos durante esse primeiro momento.  

Além disso, a definição de objetivos de aprendizagem pareceu aos 
alunos uma tarefa um tanto abstrata e distante do cotidiano 
educacional. A2 afirmou: “Não sei o que sugerir. Ainda estou 
meio perdido sobre onde isso vai chegar”. A partir da segunda 
parte do brainstorming, correspondente à classificação das ideias 
em grupos, os alunos começaram a ter participação mais ativa no 
processo, ao identificar que as ideias propostas na sessão anterior 
do brainstorming podiam ser resumidas em apenas duas 
categorias: Apresentação de Contos e Produção de Contos.  

Durante a terceira fase do brainstorming, correspondente ao 
detalhamento das categorias identificadas, a participação dos 
alunos tornou-se mais intensa, tendo esses, inclusive, sugerido 
novos temas e conteúdos que sequer estavam presentes no 
material disponibilizado aos participantes.  

Essa dinâmica permitiu a observação de que o brainstorming pode 
ser uma ótima ferramenta para diminuir a distância entre sujeitos 
que não se conhecem ou que representam papéis diferentes dentro 
do contexto de design.  

A hierarquia entre professor e aluno denota uma relação de poder 
que é mantida mesmo quando o contexto não é o da sala de aula. 
[42] chama essa relação de assimétrica, uma vez que, apesar de 
estabelecer uma hierarquia de poder, também é permeada por uma 
reciprocidade entre aluno e professor, onde ambos aprendem 
durante o processo. 

No entanto, essa relação típica de sala de aula não é ideal em 
contextos de design colaborativo, especialmente sob o viés do 
codesign, onde toda e qualquer hierarquia é ignorada [5]. A 
utilização de técnicas como o brainstorming propõe uma 
mudança, que para [7], incita a uma verdadeira revolução 
educacional, no qual as estruturas de hierarquia tradicionalmente 
rígidas são quebradas. 

Na segunda sessão de produção do curso, após o registro dos 
objetivos de aprendizagem realizado com o auxílio da técnica de 
brainstorming, foi solicitada aos participantes a definição do 
público-alvo do curso. Nesse momento, o pesquisador propôs a 
utilização da técnica de personas, com o objetivo de ajudar na 
compreensão do possível aluno do curso. Foram criadas pelos 
sujeitos duas personas de idades e experiências de vida diferentes, 
mas que, para os participantes, poderiam se interessar pelo curso 
em questão. 

As personas tiveram especial colaboração dos alunos, que 
afirmaram ter sugerido características baseadas em suas próprias 
experiências e em pessoas que conhecem, conforme pode ser 
visualizado na Figura 4. [27] afirma que personas geram interesse 
e empatia em alunos de maneira que nenhuma outra representação 
de aluno gera. Além disso, essa técnica permite que se 
desenvolvam suposições sobre os alunos e se crie uma linguagem 
comum para se tratar dos mesmos. Para [27], a construção de uma 
linguagem comum evita que o docente permaneça carregando 
ocultamente percepções sobre os alunos, que muitas vezes podem 
não estar de acordo com a realidade, e que de alguma forma 
influenciará o curso e o sucesso do aprendizado. 

 
Figura 4. Personas criadas pelos sujeitos durante o 

experimento 

Os sujeitos destacaram o fato da técnica de personas não ser muito 
conhecida, em contraposição à técnica de brainstorming. Após a 
criação das personas, foram apresentadas perguntas aos 
participantes. As respostas a essas perguntas, que tiveram como 
base as personas criadas, compuseram a caracterização do aluno 
registrada no documento de análise contextual. 

Na terceira sessão, foi realizado o preenchimento da matriz de DI. 
Durante a primeira atividade de produção de conto foi observada 
certa dificuldade, especialmente por parte dos alunos, de se 
adequar o material disponibilizado como conteúdo para o curso 
com a estrutura de apresentação de texto em um AVA. A1 sugeriu 
que a atividade em questão fosse dividida em duas: “Dividindo 
em duas atividades fica mais fácil de entender pro aluno”. P11, no 
entanto, discordou: “A ideia de atividade em que o aluno constrói 
o conhecimento durante ela passa pela apresentação do conteúdo 
também. Seria interessante juntar tudo em apenas uma atividade 
que envolvesse os dois passos”. 

Observa-se nessa discussão que os professores participantes 
sentem a necessidade de justificar a construção de atividades de 
determinada forma a partir de bases teóricas. Nesse caso, a fala de 
P1 relaciona-se à teoria construtivista [20], e essa discussão 
evidencia a transparência e o comprometimento dos participantes 
quando conflitados em um ambiente de design colaborativo. 

Durante a mediação dessa atividade, o pesquisador sugeriu a 
utilização da técnica de cenários. Os participantes demonstraram-
se interessados, no entanto, criticaram o fato da mesma ter sido 
apresentada apenas durante a criação da matriz de DI. A1 afirmou 
que “(a técnica de cenários) deveria ser usada mais vezes”. P1 
afirmou que o uso da técnica “facilitaria o planejamento de uma 
série de outras atividades”.  

Os cenários criados foram organizados em forma de troca de 
mensagens, conforme pode ser visualizado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Cenário da atividade criada pelos sujeitos 

Aluno Professor 
 1. Apresenta conteúdo em 

página HTML 
2. Disponibiliza contos para 

leitura 
3. Lê conto e comenta 

no fórum 
4. Comenta e avalia comentários 

de alunos 
5. Propõe a produção de conto 

6. Escreve conto e 
envia arquivo 

7. Avalia conto e, caso seja 
necessário, solicita o reenvio 

8. Verifica avaliação e, 
caso necessário, 
reenvia com 
correções 

9. Posta no fórum todos os 
contos 

10. Lê contos dos outros 
alunos 

11. Disponibiliza enquete para 
escolher melhor conto 

12. Responde enquete 13. Disponibiliza medalha para 
melhor conto 

 

A abordagem de cenários quando utilizada por não profissionais 
de tecnologia da informação é especialmente interessante, pois, 
segundo [29], permite que o objetivo parta do conhecimento e da 
experiência dos participantes. Os sujeitos não são guiados pela 
tecnologia e sim por uma concepção pedagógica. 

Essa abordagem, apoiada pela definição das personas, propõe que 
se tenha como objetivos as necessidades de aprendizagem, e não 
as limitações tecnologias das aplicações existentes. 

Quanto ao uso de medalhas na matriz de DI, os participantes do 
experimento utilizaram as medalhas em apenas algumas atividades 
que os mesmos consideraram mais adequadas. Essa decisão foi 
feita pelos próprios participantes em conjunto. P1 questionou 
durante o processo de planejamento a estrutura da matriz, 
afirmando que: “Nem tudo dá para recompensar. Às vezes é só 
conteúdo expositivo”.  

Sobre essa questão, A1, afirmou durante o processo de 
planejamento que “em jogos nem todas as missões tem 
achievements, apenas as mais difíceis ou que trazem alguma coisa 
diferente”. Achievements é o termo utilizado para as recompensas 
nas plataformas de jogos da empresa de software Microsoft, e é 
análogo às medalhas no Moodle.  

A participante A1, ainda, afirmou em resposta ao questionário 
que, apesar de observar uma influência do uso de medalhas no 
planejamento das atividades, nem todas as atividades foram 
vinculadas a esse elemento de jogo, pois não faria sentido com o 
contexto da atividade: “Sim, (as medalhas) influenciaram 

bastante. sempre pensava que medalha podia ser dada pra cada 
tarefa. nem todas deram pra colocar medalha, porque não ia fazer 
sentido”.  

Essas afirmações vão ao encontro da visão de [26], no qual os 
elementos de design de jogos devem ser aplicados às experiências 
que sejam consideradas significativas para o jogador ou usuário. 
Para [34], experiências significativas para os usuários em sistemas 
gamificados são aquelas que são envoltas em uma narrativa, que 
se relacionam aos interesses e objetivos pessoais desses usuários 
ou que possuem um propósito que é de alguma forma valiosa aos 
usuários. 

Como pode ser observado na Matriz de DI mostrada na Figura 5, 
as atividades que utilizam medalhas são geralmente as que exigem 
participação de alguma forma do aluno, na realização de uma ou 
mais tarefas, geralmente envolvendo esforço criativo.  

Na matriz, as medalhas foram relacionadas às atividades que 
envolviam produção de contos ou críticas de contos, enquanto 
atividades que envolviam apenas a apresentação de conteúdo não 
tiveram medalhas relacionadas. 

Na fase de avaliação do experimento, quando questionados sobre 
a influência das medalhas sobre as atividades criadas, assim como 
no primeiro experimento, houve divergência sobre a questão. A1 
afirmou que “(as medalhas) influenciaram bastante. Sempre 
pensava que medalha podia ser dada pra cada tarefa”.  

P2, por sua vez, afirmou que: “Sim, tiveram. Em determinados 
momentos pensava em como criar atividades com uma ou mais 
medalhas, ou que pudessem aproveitar as medalhas já existentes 
para motivar os alunos. Por exemplo, nas atividades com 
medalhas que envolviam nível, como Crítico Literário, surgiu a 
ideia de criar outras atividades com a mesma estrutura para que o 
aluno pudesse conquistar novos níveis”. 

É importante destacar que durante o experimento o pesquisador 
atuou apenas como mediador do processo, em nenhum momento 
sugerindo atividades ou conteúdos que deveriam ser inseridos no 
curso. As decisões que ocorreram nesse sentido foram criadas 
durante as discussões entre os sujeitos mediados pelas técnicas do 
codesign. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No contexto educacional, compreender como planejar atividades 
educacionais que utilizem de maneira efetiva os diversos novos 
recursos e elementos que aparecem a cada inovação tecnológica 
(como é o caso da gamificação, nesse trabalho) revela-se um 
importante aspecto a ser considerado, especialmente no que tange 
a uma abordagem de participativa entre os atores do processo 
educacional.  
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Figura 5. Algumas atividades da Matriz de DI criada pelos sujeitos do experimento. 

[32] afirma que na nova dimensão educativa, não cabe mais uma 
relação unidirecional em que o professor ensina e o aluno 
aprende; em que o professor fala e o aluno ouve; em que o 
professor sabe e o aluno ignora: A relação entre os envolvidos 
nesse movimento de aprendizagem se constrói em redes de 
interação multidirecionais (estudante-estudante), estudante-
professor, estudante-professor-mundo-conhecimento). O 
compartilhamento dessa experiência nos permite vislumbrar a aula 
como construção coletiva e colaborativa que é determinante na 
qualidade do processo educativo [32]. 

Nesse sentido, a utilização do codesign no contexto de 
planejamento de atividades educacionais mostrou-se 
especialmente interessante, tendo em vista as diferentes visões do 
projeto de DI entre professores e alunos. O confronto entre a visão 
de público-alvo (alunos) e a de formador (professor) produziu 
efeitos interessantes sobre os cursos criados, com atividades que 
produziram um senso de propriedade e responsabilidade entre os 
participantes. 

O codesign, dentro do contexto educacional, aproxima-se muito 
da hipótese sócio-cognitiva [8]. Nessa hipótese, os trabalhos em 
grupo provocam uma necessidade de confrontar pontos de vista 
divergentes sobre uma mesma tarefa que possibilite a 
descentralização cognitiva, resultando num conflito sócio 
cognitivo.  

Este conflito mobiliza as estruturas intelectuais e obriga a 
reestruturá-las, dando lugar ao progresso intelectual. Esse 
conflito, no entanto, apenas se produz quando há predisposição 
para considerar o discurso do outro (o que ele diz ou propõe). 
Sendo assim, as técnicas de mediação propostas a partir do 
codesign servem como instrumentos importantes na criação dessa 
predisposição.  

É necessário, no entanto, verificar o impacto das atividades 
criadas nos alunos que participarão dos cursos criados com esse 
método, pois o contexto de aprendizagem depende diretamente 
das experiências trazidas ao ambiente pelo próprio aluno.  

Verifica-se que o codesign pode ter sua atuação expandida para 
atividades de design que vão além do desenvolvimento de 
software, sendo aplicável ao planejamento educacional, 
possibilitando, inclusive, a criação de novos recursos pedagógicos 
e, no caso dessa pesquisa, novos elementos de design de jogos 
para AVA, que por sua vez podem ser implementados com a 
utilização de ferramentas já existentes no próprio AVA ou em 
softwares externos ao ambiente. 

Nesse sentido, sugere-se a aplicação desse experimento com 
novos sujeitos e em diferentes contextos, com o objetivo de 
explorar novas hipóteses de colaboração mediada entre atores do 
processo educacional. 
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Como atividade futura está a proposição e expansão do modelo de 
codesign de atividades educacionais gamificadas utilizada nesse 
trabalho, a partir do esboço que pode ser visualizado na Figura 6. 

 
Figura 6. Proposta de modelo de codesign de atividades 

gamificadas 

Tal modelo surge, a princípio, da compreensão do DI como um 
espaço de design compartilhado entre os atores do processo 
educativo. Sendo assim, o DI é passível de ser projetado a partir 
de métodos participativos de design. 

A escolha pela utilização do codesign em um processo de 
planejamento educacional justifica-se pela complexidade que esse 
processo tem tomado quando é feito com vistas a um AVA, em 
especial quando incluímos novos elementos, como é o caso da 
gamificação. Todas as visões dos participantes desse contexto são 
importantes na orquestração das atividades educacionais e, de 
acordo com os dados recolhidos nos experimentos, contribuem 
para a melhor utilização dos recursos pedagógicos disponíveis. 
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ABSTRACT 
This article’s objective is to describe how the re-edition of the 
Interdisciplinary Laboratory Teacher Training’s (LIFE/UFC) 
video lessons, making use of techniques such as graphic motion 
and online forms, can assist in the development of materials they 
use as a base of Ausubel’s Theory of Meaningful Learning. The 
technical and cognitive problems caused by implementation of 
these video lessons without knowledge of audio-visual 
techniques, provides inappropriate and ineffective use in the 
classroom. To perform this re-edition is drawn up redesign 
processes of video objectives, its placement based on audiovisual 
and cognitive concepts of Ausubel’s theory. The research is 
qualitative and uses the Case Study as methodology. The research 
is designed in three (3) stages: planning, data collection and data 
analysis. In the planning phase, it was established the need to re-
edit one video lesson to suit to Ausubel’s theory. In the data 
collection phase of this audiovisual re-edition is performed jointly 
a questionnaire for use in the classroom. In the data analysis stage 
the products are analyzed for applicability of ausubelian and 
audiovisual concepts. By this method is obtained as a result a new 
audiovisual and online vehicle able to promote the use of the 
Theory of Meaningful Learning by teachers in the classroom. It is 
intended to continue the re-editions of the LIFE’s project video 
lessons and apply them to the student use. 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo descrever como a reedição 
de videoaula do Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
Educadores (LIFE/UFC), fazendo uso de técnicas como o motion 
graphic e de formulários on-line, pode auxiliar no 
desenvolvimento de materiais que utilizam como base a Teoria da 
Aprendizagem Significativa ausubeliana. Os problemas técnicos e 
cognitivos gerados pela execução destas videoaulas de maneira 
autoral e sem conhecimento das técnicas audiovisuais, 
proporciona o desenvolvimento de um material pouco adequado 
para o uso em sala de aula. Para executar esta reedição elaboram-
se processos de reformulação dos objetivos do vídeo e da sua 
veiculação com base nos conceitos cognitivos da teoria 
audiovisual e ausubeliana. A pesquisa é de caráter qualitativo e 
utiliza como metodologia o Estudo de Caso. A pesquisa é 
concebida em três (3) etapas: planejamento, coleta de dados e 
análise de dados. Na fase de planejamento, estabeleceu-se a 
necessidade de se reeditar uma videoaula para que se adequasse a 
teoria ausubeliana. Na fase de coleta de dados essa reedição 
audiovisual é executada de forma conjunta a um questionário para 
aplicação em sala de aula. Na etapa de análise de dados os 

produtos são analisados em relação a aplicabilidade dos conceitos 
ausubelianos e audiovisuais. Por meio deste método obtém-se 
como resultado um novo veículo audiovisual e on-line capaz de 
promover o uso da Teoria da Aprendizagem Significativa pelo 
docente em sala de aula. Pretende-se dar continuidade as 
reedições das videoaulas na disciplina Tecnodocência e aplicá-las 
para o uso discente. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– ICT supported teaching and collaborative learning  
Termos Gerais 
Documentation, Experimentation, Human Factors. 

Palavras-Chave 
Aprendizagem Significativa, Videoaula, Edição Audiovisual. 

1.  INTRODUÇÃO 
As produções audiovisuais destinadas ao uso na docência, com a 
finalidade de ser uma peça participante na aprendizagem dos 
estudantes, sofrem, por vezes, de certa imaturidade profissional. O 
amadorismo se torna, por vezes, pautado apenas na vontade do 
fazer. Sua concepção e sua execução apresentam falhas 
significativas na produção de uma peça audiovisual condizente 
com os aspectos técnicos e educacionais. 

O executar de maneira autoral e com escassos conhecimentos da 
área implica em certas condições que dificultam o 
desenvolvimento de um produto audiovisual que proporcione o 
diálogo com o público [1]. Este desejo, ou necessidade, do 
docente fazer uso das tecnologias digitais em ambiente 
educacional é derivado do progresso tecnológico digital e de uma 
pressão em se fazer valer de suas potencialidades [2].  

A exploração e o ímpeto destes atos por parte dos educadores, 
contudo, gera, por diversas vezes, produtos audiovisuais 
deficitários de objetivo, lógica de roteiro, storytelling. Mesmo que 
haja um desenvolvimento pedagógico, não há uma congruência 
quanto a sua parte técnica, ao saber videográfico. A falta desta 
equivalência de saberes por parte de quem elabora e executa as 
videoaulas pode dificultar as capacidades pedagógicas que tais 
recursos audiovisuais podem proporcionar. 

Nesta seara de produções audiovisuais autorais situa-se o 
Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 26 - 34. Santiago de Chile.
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(LIFE/UFC) da Universidade Federal do Ceará, onde se procura 
aplicar a Teoria da Aprendizagem Significativa em suas 
disciplinas e suas produções destinadas aos discentes da 
universidade. O projeto LIFE/UFC apresenta carência de 
produção de videoaulas, equipamentos próprios para gravações e 
captações de áudio, pessoal treinado para executar suas funções 
rotineiras de produção pedagógica para o meio digital. Pelo fato 
de não apresentar estes profissionais, ou estudantes em formação, 
da área audiovisual, os docentes responsáveis produzem seus 
vídeos e programas para internet de maneira totalmente autoral. 
Como consequência direta do despreparo dos docentes para os 
saberes técnicos de uma área que não compreendem, suas 
produções resultam em peças deficitárias nos aspectos técnicos. 
Estes aspectos, entretanto, influenciam diretamente na capacidade 
cognitiva [1] e pedagógica de todo produto audiovisual, 
acarretando, assim, a perca das particularidades e das 
potencialidades que ele poderia adicionar ao uso da teoria de 
aprendizagem ausubeliana para os discentes que buscam as 
disciplinas ministradas pelo laboratório.  

A teoria de aprendizagem anteriormente mencionada pauta-se no 
trabalho de Ausubel e de seus pesquisadores parceiros. Ela trata 
sobre processos cognitivos dos aprendizes, como eles podem 
aprender e elevar seus níveis de conhecimento pautando-se em 
aprendizados anteriores, os subsunçores. Neste processo de 
relação entre os diferentes conhecimentos ocorre uma assimilação 
entre conhecimentos gerais e específicos, formando, assim, um 
novo conceito para o aprendiz. 

Deste modo, levanta-se a questão, de que maneira a reedição de 
peças audiovisuais pode auxiliar na adaptação de um vídeo para 
que ele contribua para o desenvolvimento da aprendizagem 
significativa? 

O autor [1] explica como os filmes, e por consequente os vídeos, 
podem agir favoravelmente sobre a formação e construção de 
informações de quem o assiste. Desta maneira, um vídeo bem 
executado pode interagir em concordância com a Teoria da 
Aprendizagem Significativa promovendo maior facilidade na 
assimilação de novos conhecimentos para os aprendizes. 

O vídeo analisado e posteriormente readaptado é uma produção 
do projeto LIFE/UFC e apresenta, primariamente, diversos 
problemas técnicos: falta de resolução, má iluminação e áudio 
mau captado, permeado por clippings [3]. Outro problema que se 
faz presente nesta videoaula, bem como em outras, é a não 
utilização de enquadramentos ou planos já estudados e 
assegurados como funcionais [4]. Este conjunto de problemas 
técnicos e a falta de planejamento para a veiculação destes 
produtos pode impactar negativamente na perspectiva de 
aprendizagem do aluno, gerando assim, uma necessidade de sua 
readaptação e reedição para que possa promover, ou contribuir, 
para o processo de aprendizagem do estudante. 

O autor [5] apresenta os benefícios que a utilização de motion 
graphics pode causar quando bem aplicados. Dentre as 
perspectivas positivas, e que conversam com a teoria cognitiva 
aqui utilizada, cita-se o impacto que uma peça visual e animada 
tem de captar a atenção e interesse do espectador e, por 
consequente, facilitar a assimilação das ideias expostas de maneira 
superficial e audiovisual [5]. A elaboração de um formulário para 
fazer a captação dos conhecimentos prévios, subsunçores, dos 
aprendizes é, também, uma maneira essencial de adaptar a 
proposta e os novos vídeos para a teoria cognitiva apresentada. 
Portanto, a carga positiva de captação de atenção da reedição 

quando bem executada, aliada ao uso de motion graphic e de um 
formulário para os discentes, tornam-se diferenciais para o 
emprego destes métodos como auxiliares para a promoção de uma 
aprendizagem significativa nos moldes ausubelianos em sala de 
aula. A aplicação correta das técnicas de correção audiovisual e 
do motion graphic, por conseguinte, são fundamentais para a 
promoção do entendimento do conteúdo desenvolvido pelo 
docente em forma de áudio. 

O vídeo depois de reeditado, foi dividido em duas partes e 
hospedado na plataforma on-line Youtube, escolhida por ser 
popular e apresentar maior facilidade para o acesso dos alunos. O 
vídeo é subdividido em duas partes para melhor se adequar à 
proposta apresentada no questionário, que faz a captação dos 
subsunçores em momentos. 

A plataforma Typeform foi escolhida por sua maior capacidade de 
customização de design e ferramentas que proporcionem feedback 
para quem preenchê-lo e o engajamento de quem usa a plataforma 
[12].  

A readaptação dessa peça audiovisual, portando, busca uma nova 
abordagem que favoreça o uso da Teoria da Aprendizagem 
Significativa de Ausubel em sala de aula, bem como a adequação 
para padrões técnicos desenvolvidos pela cultura audiovisual [1].  

Para tal intento, o vídeo sofre alterações em partes fundamentais 
de sua composição, como em design, edição, remixagem de áudio 
e na aplicação de motion graphics, que busca imprimir ritmo e 
influenciar positivamente nas emoções dos estudantes [4]. 

O objetivo deste artigo é descrever como a reedição de 
videoaulas, fazendo uso de técnicas como o motion graphic e de 
formulários on-line, pode auxiliar no desenvolvimento de 
materiais que utilizam como base a Teoria da Aprendizagem 
Significativa ausubeliana.  

2. A TEORIA DA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA 
Os autores [6] defendem a tese de que a aprendizagem que ocorre 
por meio da metacognição, por meio do aprender a aprender, 
fazendo com que os alunos evoluam em seus níveis de 
conhecimento e utilizando-se de estratégias organizadas, pode ser 
mais efetiva já que se adéqua melhor às dificuldades cognitivas 
encontradas no processo da construção mental do conhecimento 
por parte do aluno.  

Este tipo de aprendizagem é um processo que considera o 
conhecimento que o aprendiz já possui sobre o assunto a ser 
estudado. Os autores [7] enfatizam que o objetivo a ser alcançado 
na Aprendizagem Significativa preconizada por Ausubel é fazer 
com que o aluno aprenda utilizando os conhecimentos já 
existentes em sua estrutura cognitiva. É por meio da relação 
estabelecida entre o que já se sabe e o novo conteúdo, que ocorre 
uma compreensão do assunto estudado com significado e não 
apenas uma memorização mecânica. É na inter-relação desses 
conhecimentos que existe a possibilidade de uma transformação 
das novas ideias em informação por meio de associações, trazendo 
significado ao novo. 

O autor [8] ressalta aspectos importantes sobre as especificidades 
demarcadas por Ausubel em sua teoria. A Aprendizagem 
Significativa nos moldes ausubelianos “é um processo por meio 
do qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva 
(não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 
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cognitiva do indivíduo” [8]. Isso significa que o que se aprende de 
forma significativa é a essência do conteúdo, sem a necessidade 
de memorização do material educacional tal e qual ele é 
apresentado. Além disso, o relacionamento que se estabelece não 
acontece com qualquer aspecto da estrutura cognitiva, mas com 
conhecimentos e ideias relevantes, os denominados 
conhecimentos prévios do indivíduo.  

É necessário então que ideias e conceitos estejam disponíveis na 
estrutura cognitiva do aprendiz para que as novas ideias e novos 
conceitos sejam aprendidos com significado. Os conhecimentos 
prévios servem então como pontos de ancoragem. Os autores [6] 
os denominam de subsunçores e os definem como conceitos, 
ideias ou proposições que já existem na estrutura cognitiva do 
aprendiz com a capacidade de ancorar uma nova informação para 
que possa lhe atribuir um significado.  

 Para que haja uma aprendizagem significativa, no 
entanto, é necessário que algumas condições básicas sejam 
atendidas. De acordo com os autores [7] o novo conhecimento 
deve ser potencialmente significativo, ou seja, deve apresentar um 
significado lógico vinculado à natureza do material e um 
significado psicológico relativo à relação entre material e a 
estrutura cognitiva do aprendiz.  

Para que o material tenha um significado lógico, é necessário que 
se relacione de maneira substantiva e não-arbitrária às ideias e 
conceitos no domínio cognitivo humano. Essa característica é 
inerente ao próprio material e, segundo o autor [8], o conteúdo 
das disciplinas acadêmicas geralmente é apresentado com 
significado lógico, sobretudo quando se faz uso de recursos 
audiovisuais reconhecidos pelos alunos como recursos utilizados 
por professores em processo e ensino, aprendizagem e avaliação. 

Para que o material tenha um significado psicológico, é necessário 
que o relacionamento substantivo e não-arbitrário do material com 
a estrutura cognitiva do aprendiz, seja capaz de transformar o 
significado lógico do material em psicológico, tornando o 
conteúdo do material potencialmente significativo. O autor [8] 
conclui que “a emergência do significado psicológico depende 
não somente da apresentação, ao aprendiz, de um material 
logicamente significativo, mas também da disponibilidade, por 
parte desse aprendiz, do necessário conteúdo ideacional”.  

Considera-se aqui que a aprendizagem é um processo que não 
depende somente do conteúdo apresentado, mas primordialmente 
da postura do aprendiz diante do conhecimento. Portanto, o 
sujeito deve ter predisposição para aprender, uma atitude ativa a 
respeito do conteúdo estudado. No entanto, para haver uma 
mobilização do aprendiz para a aprendizagem é necessário que a 
apresentação do material lhe seja familiar, desperte o interesse 
pelo material em estudo e gere desafios no processo e construção 
do conhecimento.  

Para os autores [6], a aquisição de novas informações depende das 
ideias relevantes que compõem a estrutura cognitiva do aprendiz. 
Considera-se ainda que a aprendizagem significativa ocorra por 
meio da interação do novo conhecimento ao já adquirido. O que 
resulta dessa interação é a assimilação dos significados originando 
uma estrutura cognitiva diferenciada.  

Sabe-se que a estrutura cognitiva humana é formada pelo 
conteúdo total organizado das ideias de um indivíduo numa área 
particular de conhecimentos. Estes são organizados por meio do 
princípio da assimilação, um processo que ocorre quando uma 
nova informação, potencialmente significativa, é relacionada e 

assimilada por um conceito subsunçor existente na estrutura 
cognitiva do aprendiz.  

Os autores [6] explicam que a essência desse processo está nas 
modificações relacionadas ao significado da nova informação ao 
interagir com os subsunçores. O produto interacional entre a nova 
ideia modificada e a ideia já existente também modificada 
apresenta um significado próprio que resulta em novos princípios. 

O produto interacional mais comum resulta no princípio da 
Diferenciação Progressiva dos conceitos ou proposições, 
provocando um refinamento dos significados. Os conceitos ou 
proposições mais específicas são assimilados pelo conceito ou 
proposições mais gerais, funcionando como ancoradouro no 
processo de assimilação. As novas ideias tornam-se 
progressivamente menos dissociáveis das suas ideias-âncora, até 
deixarem de estar disponíveis individualmente na estrutura 
cognitiva do aprendiz (figura 1).  

 

 
Figura 1. Modelo do Processo de Assimilação. Fonte: [9]. 

 

O processo de assimilação se inicia quando um novo 
conhecimento é apresentado ao aprendiz. Diante da interação com 
os conhecimentos prévios, tanto o novo conhecimento quanto os 
subsunçores sofrem transformações, gerando um produto 
interacional: novo conhecimento modificado + subsunçor 
modificado. Este produto faz com que os elementos da estrutura 
cognitiva assumam uma nova organização e, portanto, contribuam 
para o desenvolvimento de um novo significado, que não diz mais 
respeito ao subsunçor ou ao novo conhecimento, mas à interação 
entre os dois (figura 1 – estágio 1). 

O significado atribuído ao novo conhecimento recentemente 
modificado pode ser inicialmente dissociado de sua relação 
estabelecida com o significado atribuído ao subsunçor também 
transformado. Os novos significados guardam ainda consigo 
algumas de suas características básicas, porém, em processo de 
transformação (figura 1 – estágio 2).  

À medida que o processo de assimilação tem continuidade, esses 
significados não conseguem mais ser dissociados. O significado 
das novas ideias é assimilado ou reduzido ao significado das 
ideias contidas nos subsunçores (figura 1 – estágio 3). Os autores 
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[6] afirmam que “é mais econômico e menos difícil fixar apenas 
os conceitos e proposições básicos mais estáveis e estabelecidos 
do que evocar as novas ideias que são assimiladas em relação às 
básicas”. Assim, o significado atribuído ao novo conhecimento 
torna-se progressivamente menos dissociável das ideias que 
compõem os subsunçores transformados, até deixar de estar 
disponível individualmente e ser esquecido ou obliterado.  

O produto interacional composto pelo subsunçor modificado e o 
novo conhecimento também alterado reduz-se ao próprio 
subsunçor modificado, que se amplia incorporando 
definitivamente os novos significados (figura 1 – estágio 4). A 
esse processo de “esquecimento” do novo conhecimento 
transformado atribui-se a denominação de assimilação 
obliteradora.  

Na aprendizagem significativa, a nova ideia apresentada na forma 
original nunca poderá ser lembrada precisamente da mesma forma 
em que foi apresentada. Quando se inicia o processo de 
transformação do novo conhecimento, inicia-se a supressão de 
ideias subordinativas à medida que ocorre a aprendizagem 
significativa. Os autores [6] afirmam que as vantagens da 
assimilação obliteradora para o funcionamento cognitivo são 
conquistadas com a perda das proposições detalhadas e de 
informações específicas de qualquer corpo de conhecimento.  

3. TEORIAS AUDIOVISUAIS E MOTION 
GRAPHICS  
Segundo o autor [5], há diversas diferenciações sensoriais entre 
imagens estáticas e em movimento que permitem ao 
desenvolvedor audiovisual explorar áreas cognitivas do cérebro 
humano para que se alcance um resultado mais eficaz com sua 
obra, e neste caso, no ensinar. A composição digital destas 
imagens e conceitos caracteriza-se como um resultado integrado 
de origens distintas que, quando unidas, tomam um novo 
significante e exploram áreas cognitivas e visuais que ainda não 
eram contempladas pelas fontes individualmente, como o 
surrealismo ou a fantasia. Portanto, o processo de compor uma 
peça audiovisual qualifica-se como uma assimilação encadeada de 
conhecimentos e técnicas distintas, que, quando unidas, sustentam 
novas potencialidades para explorar o imaginário humano [5]. 

O autor [1] explica que as teorias cinematográficas foram 
desenvolvidas ao longo da história do cinema com o objetivo de 
transmitir e provocar emoções em seus espectadores, guiá-los por 
uma história que ao seu término possam entender o cerne e o 
objetivo do filme e, por fim, compreenderem o que o criador da 
obra concebeu quando executou todo o processo de produção 
audiovisual. Desta maneira, a peça audiovisual não se caracteriza 
como dispositivo que pode controlar as interpretações e emoções 
dos espectadores de forma direta, mas pode, mediante a boa 
elaboração do roteiro, ou storytelling, fazer sugestões de questões 
centrais e específicas ao longo da obra para quem o assiste poder 
construir o entendimento da peça audiovisual progressivamente. 

Este processo de assimilação progressiva da história se dá, 
majoritariamente, pela interação entre o veículo visual com o 
auditivo e os conceitos fundamentais do roteiro neles presentes. 
As fases de produção e execução da peça focam-se em pensar em 
como provocar no espectador a sensação, em seu produto final, de 
pertencimento à peça e, principalmente, assimilação das cenas e 
de seus significantes [4] para que possam compreender a história 
a ser apresentada e que não haja confusão com os pontos 
principais da obra.  

A autora [4] apresenta diversas técnicas que buscam apresentar 
cenas e acontecimentos de forma que haja um encadeamento 
lógico dos fatos e que favoreçam a assimilação da história. O uso 
do Simbolismo e Intercutting, promovem, respectivamente, o 
resgate dos subsunçores por meio do uso de signos já conhecidos 
pelo espectador adicionando-o de novas significâncias e por meio 
de um ritmo acelerado da alternância entre cenas e 
enquadramentos de assuntos distintos, busca-se a criação de um 
conjunto de conhecimentos que sejam frutos desta assimilação. 

O autor [5] aponta para a importância dos efeitos visuais para o 
cinema e, por consequência, os vídeos para internet.  As 
diversas técnicas de manipulação imagética que evoluíram desde 
o século XIX com a fotografia, indicam que este progresso, não-
linear, influenciou no modo como o ser humano interpreta e 
entende o que vê na tela. Peças mais antigas como as utilizadas no 
filme King Kong de 1933, que utilizava animatrônicos e um 
protótipo de blue screen desenvolvido a partir da fotografia, 
buscavam impactar as emoções da plateia e captar sua atenção por 
meio dos efeitos especiais. Segundo o autor [5], a evolução 
proporcionada pelos computadores e o desenvolvimento de 
técnicas em modelagem tridimensional, além do aperfeiçoamento 
nos equipamentos de captação, representaram um salto e uma 
ressignificação nesta aplicação dos efeitos visuais por meios 
óticos para o digital e passaram a se chamar, de modo geral, 
motion graphics, gráficos em movimento. 

A popularização destes meios de produção audiovisual e ao 
constante crescimento dos poderes de computação das máquinas 
proporcionaram o acesso para pessoas não atuantes da área 
fazerem suas produções e, por consequente, procurarem o 
aprendizado do uso das técnicas. O motion graphic, ou 
videografismo, segundo o autor [5] foi peça fundamental nesta 
transição e popularização dos meios audiovisuais, parte por sua 
facilidade de se conceber e executar peças que não necessitem de 
tanto poder gráfico como as produções cinematográficas, e pela 
popularização de elementos visuais em duas dimensões, o 2D, 
característicos das produções para internet, como vlogs, 
videoaulas e vídeos institucionais. 

Esta simplicidade de se executar uma animação digital, 
especialmente em 2D, proporciona aos profissionais e aprendizes 
o desenvolvimento de produtos que não denotem demasiado 
tempo de suas rotinas de trabalho ou estudo e, portanto, podem 
ser utilizados com maior recorrência na produção para o ensino e 
a aprendizagem virtual. Há de se fazer notar, entretanto, que, caso 
o indivíduo que não tem conhecimento das técnicas visuais e de 
videografismo, desenvolve o mesmo problema que ocorre com o 
docente que deseja inserir as tecnologias em sala de aula. 

Há, portanto, meios simples de se utilizar do audiovisual para 
ajudar na promoção de alguns dos estágios da teoria ausbeliana de 
aprendizagem. O vídeo, por ser um meio que ainda não dialoga 
diretamente com seu espectador, não pode ser utilizado em sua 
completude para que haja a criação de novos conhecimentos ou 
uma assimilação obliteradora, mas se torna uma ferramenta ágil e 
imagética que auxilia o docente na busca da formação de novos 
subsunçores. 

4. METODOLOGIA 
A pesquisa de caráter qualitativo utiliza como metodologia o 
Estudo de Caso. Essa escolha se justifica pelo fato de o foco se 
encontrar em um fenômeno contemporâneo inserido no contexto 
de produção de material audiovisual para docência; de considerar 
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a não exigência de controle sobre o processo de produção; e a 
capacidade de utilizar observações para compreensão dos 
fenômenos estudados [10]. 

A unidade de análise da pesquisa é composta por um (1) vídeo 
desenvolvido pela equipe do Laboratório Interdisciplinar de 
Formação de Educadores (LIFE/UFC) utilizado na disciplina 
Tecnodocência em 2014.1.   

O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 
(LIFE/UFC) inaugurou em 2013.1 na Universidade Federal do 
Ceará com o intuito de proporcionar a alunos das Licenciaturas 
reflexões e discussões sobre a integração entre Docência e 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação com o intuito 
de promover transformações metodológicas nas diferentes 
propostas de docência, sobretudo naquelas que tratam da 
Interdisciplinaridade e da produção de Materiais Autorais Digitais 
Educacionais (MADEs). Esses processos ocorrem principalmente 
nos cursos de Extensão, grupo de Pesquisa e na disciplina de 
graduação Tecnodocência. É importante ressaltar que o vídeo 
utilizado na pesquisa foi autorizado pela coordenação do 
laboratório para ser analisado mediante critérios rigorosos de 
pesquisa, com discussões ocorridas nas reuniões do Grupo de 
Pesquisa Tecnodocência em 2016.1. 

O vídeo (figura 2) produzido pela equipe possui três minutos e 
quatro segundos de duração aborda o tema da 
Interdisciplinaridade como objeto de estudo e faz parte de uma 
série de três vídeos sobre abordagens metodológicas educacionais. 
Apresenta, em seus aspectos de montagem: vinheta de abertura, 
conteúdo narrado e apresentado por meio de inserções da 
narradora em cena e créditos ao seu fim. A produção, entretanto, 
apresenta diversos problemas técnicos em sua concepção, 
execução e edição. Elementos visuais e auditivos confundem-se 
por sua ausência de qualidade na captação e de definição, em 
resolução de 360 linhas, cena com baixa iluminação e 
enquadramento incorreto para o objetivo desejado [4]. A escassez 
de elementos que suscitem o interesse do espectador colabora para 
a baixa capacidade de prover uma aprendizagem significativa para 
quem o assiste. 

 

 
Figura 2. Momento do vídeo utilizado para reedição 

 
 

A pesquisa foi concebida em três (3) etapas: planejamento, coleta 
de dados e análise de dados. Na primeira etapa, foi estabelecido o 
desenho da pesquisa, com o desenvolvimento dos protocolos, 
instrumentos e equipamentos necessários às demais etapas. 
Estabeleceu-se a necessidade de resgatar um vídeo que servisse a 
posteriori para auxílio na coleta dos subsunçores dos alunos nas 

aulas dos cursos ministrados no espaço do laboratório. Para tal 
determinou-se que o assunto com maior fluxo de abordagem seria 
o primeiro a passar pelas modificações. Foram utilizados nesta 
pesquisa o uso de softwares de edição de imagem, sites de 
elaboração de formulários on-line e o estabelecimento prévio das 
correções a serem propostas nos novos vídeos por meio 
descritivo. O material também é subdividido em dois vídeos e está 
atrelado a um questionário que executa o diálogo com o aprendiz 
para que neste momento compreenda os conceitos gerais do 
conceito estudado por meio do audiovisual, sendo ambos os 
materiais complementares e dependentes para estabelecer o ciclo 
metodológico. 

Na segunda etapa, foi realizada a coleta de dados com a escolha 
do vídeo a ser analisado, bem como o desenvolvimento de uma 
proposta didático-metodológica pautada nos pressupostos teóricos 
da Aprendizagem Significativa e na edição audiovisual. Para 
alcançar a readaptação do vídeo proposto à visão ausubeliana, foi 
necessária uma delimitação de seus objetivos para que se tornasse 
somente um agente auxiliador das tarefas de captação dos 
conhecimentos prévios dos aprendizes, visto que a teoria 
apresenta variadas fases distintas e o vídeo não poderia se adequar 
a todas. Esta delimitação tornou possível a inserção da peça 
audiovisual nessa metodologia de ensino, bastando à edição 
readequá-la aos conceitos técnicos de montagem do audiovisual. 
Notou-se a necessidade de elaborar um formulário on-line para 
que os estudantes tivessem seus subsunçores captados e 
trabalhados em conjunto com o uso do vídeo. 

Os protocolos desenvolvidos na fase da Coleta de Dados se 
baseiam nas seguintes orientações: apresentação dos objetivos 
gerais da pesquisa e objetivos específicos, instruções para a coleta 
de vídeos, levantamento de questões especificas para guiar a 
coleta no momento da execução das atividades e guia para 
elaboração do relatório do estudo de caso [10]. 

Na terceira etapa, a análise de dados é feita a partir da 
triangulação de fonte de dados por meio da comparação de três 
diferentes aspectos audiovisuais para compreensão do que é 
necessário modificar em função de proporcionar melhor 
compreensão da informação veiculada no material educacional no 
processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Os três aspectos 
que necessitavam de intervenção urgente para que se adequem às 
regras e métodos profissionais do audiovisual são: imagem, áudio 
e enquadramento. Segundo o autor [1] a deficiência em um destes 
aspectos audiovisuais acarreta na perda da capacidade de 
transmitir o encadeamento lógico necessário para que o 
espectador compreenda o que está sendo apresentado nas cenas. A 
imagem se desdobra em qualidade visual, como iluminação, 
elementos visuais e em composição de cena [4]. O aspecto sonoro 
impacta diretamente na percepção e assimilação do conteúdo 
exposto na videoaula, visto que é majoritariamente verbalizado. 
Por fim, a composição da cena mostra-se importante para a situar 
o estudante no local e sua caracterização e percepção do que se 
está tentando transmitir. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
É costumeiro notar que no processo de execução de videoaulas 
elaboradas e pelo corpo docente há uma certa inexperiência no 
que diz respeito ao domínio das técnicas e de como integrar seus 
produtos às salas de aula. Este amadorismo é uma derivativa de 
um afastamento das práticas docentes das ferramentas técnicas e 
materiais de produção para as massas, acarretando, assim, a falta 
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de ciência de como fazer uso das tecnologias de modo que busque 
o profissionalismo e, por consequente, maior eficácia destas 
aplicações. 

A atribuição de novos objetivos para este caso, e por consequente 
sua reedição, demonstra como é possível readaptar e reinserir um 
videoaula julgada tecnicamente como desinteressante e de má 
qualidade de volta ao ambiente de ensino e transformá-la em uma 
peça reutilizável e seguindo padrões visuais consistentes em sua 
nova concepção. É apresentado neste tópico o procedimento 
tomado para que a videoaula original passe por um momento de 
reelaboração de seu uso e sua edição para sua readequação à 
teoria ausubeliana de aprendizagem. 

5.1 Intervenção no vídeo original 
A videoaula apresenta conhecimento técnico sobre o conteúdo 
abordado por parte de sua locutora, porém, quando o momento de 
materializar estes conhecimentos em áudio e vídeo, a questão 
técnica audiovisual se mostra deficitária como um todo. Há 
constantes problemas, como anteriormente citados, de vídeo, 
áudio e cena.  
Um destes problemas técnicos apresentados no vídeo (figura 2) de 
maior impacto caracteriza-se por sua baixa qualidade visual. É 
notável que sua filmagem foi executada ante a uma projeção 
indoor, no qual um docente, e locutor, narra e apresenta os 
conhecimentos desejados fazendo inserções de meio corpo e com 
suas costas viradas ao espectador. Estas entradas em cena do 
interlocutor apresentam também um enquadramento que não 
proporciona um entendimento completo da pessoa por seu corte 
acima do busto e parcial, onde não são visíveis braços e o resto do 
corpo. 

O áudio também se mostra deficitário em sua captação, 
apresentando a constante presença de clippings, estouros na fala, 
ruído e falta de ondas sonoras que proporcionem a clareza da voz 
da locutora [3]. Estes clippings por se caracterizarem como 
estouros nas frequências sonoras não podem ser restaurados de 
forma simples, ou até apresentam a impossibilidade de restauração 
[3]. Portanto o áudio, mesmo que seja o único elemento a ser 
levado adiante para a reedição, não apresenta uma melhora 
integral em sua remixagem.  

Para se tornar possível a execução da reedição e ressignificação 
do conteúdo da videoaula, realiza-se uma triagem de elementos 
que podem ser reaproveitados mediante reajustes técnicos, como 
os de tonalidade de cores, contraste e reenquadramento de cena. 
Foi levada em consideração a necessidade de se veicular de modo 
separado as videoaulas para que se adequem ao uso em sala de 
aula mediante um formulário. Para tal, conclui-se que as imagens, 
quando apresentam diversos defeitos e incongruências técnicas, 
não podem ser reaproveitadas nos novos vídeos, somente seu 
áudio que dá a tônica e todo o conteúdo da peça. 

Passando do momento de triagem dos elementos que poderiam ser 
úteis no vídeo reeditado, determinam-se os estilos de design que 
devem ser utilizados nos próximos vídeos e qual duração desejada 
para cada videoaula, e em qual momento ela será inserida no 
formulário de captação de conhecimentos prévios.  

5.2 Produto da reedição do vídeo original 
O processo de reedição e readaptação dos objetivos da videoaula e 
de sua utilização inicia-se pela seleção dos elementos centrais e 
fundamentais do aporte pedagógico que são indispensáveis para o 

entendimento do assunto posto em pauta. Neste caso, estes 
elementos se apresentam somente na narração da locutora, 
devendo ser a parte visual descartada e reformulada para que se 
adeque ao áudio. 

É importante fazer-se notar que a reedição poderia ser somente 
auditiva e a peça transformar-se-ia em um podcast ou programa 
de rádio. O visual se encaixa melhor na proposta porque facilita o 
processo de aprendizagem por fazer uso de mais um sentido da 
percepção humana, promovendo maior atenção e percepção, 
elementos básicos dos processos cognitivos do ser humano. Com 
isso, é possível ampliar as capacidades cognitivas, possibilitando 
maior assimilação do conteúdo abordado [11].  

  

 
Figura 3. Processo de reedição no software Adobe After 

Effects 
 

O processo de reedição, portanto, dá-se primeiramente pela 
remixagem do áudio para que seja aproveitado o máximo de 
informação possível e o torne claro para a audição de seus 
espectadores. Neste momento, utiliza-se de plug-ins nativos dos 
softwares de edição para poder modificar a masterização, remover 
ruídos e estalidos a fim de se alcançar um áudio mais claro. 
Apesar de não ser possível a total recuperação deste áudio, ele 
melhora em qualidade e audibilidade quando se traz as ondas 
sonoras da voz da locutora ao primeiro plano [3]. 

Enquanto melhoram-se as qualidades técnicas do áudio, o vídeo é 
subdividido em dois momentos para que sejam utilizados em 
partes distintas dentro do formulário. Para tal, separa-se a aula por 
dois microtemas e por consequente cria-se mais um vídeo com seu 
áudio próprio. É necessário retirar também excessos de tempo no 
qual o locutor gasta-os para formular sua frase, assim como 
interjeições de pensamento. Segundo a autora [3] essas 
interjeições colaboram para o questionamento do ouvinte das 
informações transmitidas e, principalmente, da perca de atenção 
ao longo da falta de ritmo e clareza no que está sendo explicado. 

Toda a fase de reedição e animação em motion graphics foi 
executada no software Adobe After Effects. Para a elaboração do 
vídeo elaboram-se formas (figura 3) que remetam à narração e 
sigam um encadeamento lógico com o que é proferido para que o 
espectador tenha feedback duplo, tanto de áudio como de vídeo 
[4]. Com estas formas, que se fazem presentes por círculos, 
triângulos e retângulos, estabelece-se um modelo visual dos 
conceitos apresentados por meio auditivo. A forma circular 
atribuída às disciplinas contém um stroke¸ linha, ao seu redor para 
indicar os espaços que as disciplinas se promulgam para além do 
que é normalmente pensado que alcancem. Todos os três círculos 
contêm gradientes de cores distintas para indicarem 
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individualidade, mas ao passo que progridem para o centro há um 
matiz predominante e comum de vermelho, que indica a área de 
interseção das disciplinas e onde elas se encontram para promover 
a interdisciplinaridade, por exemplo. Há uma adaptação sutil [5] 
neste momento para que não se interfira na figura como um todo 
com linhas que quebrem com o padrão visual da peça, a 
convergência da cor, portanto, indica unidade de forma que 
resgata o conhecimento prévio do estudante, sem recorrer a 
soluções óbvias. 

Pelo fato de toda a animação se desenvolver logo no começo do 
vídeo, as demais animações tratam somente de ressaltar e indicar 
o que está sendo dito pelo interlocutor. Dessa forma, surgem 
primeiramente as disciplinas de modo a relembrar um salto em 
tela, posteriormente os quadros sobre “coordenação” e 
“cooperação” e logo em seguida a lente fechada com o triângulo 
do objeto de estudo por trás, com a mesma animação dos círculos. 
Após todos os elementos estarem dispostos em tela, a lente se abre 
de forma descortinada e apresenta o objeto de estudo por trás com 
efeito de zoom, para indicar que é, de forma subjetiva, realmente 
uma lente para quem o visualiza. 

A predominância de espaços abertos faz-se necessária para 
descansar a vista do espectador e evitar confusão do que ele deve 
prestar atenção. As formas, entretanto, seguem o padrão 
estabelecido no vídeo anterior para que se mantenha o padrão 
utilizado em modelos educativos e de caráter explicativo e evite-
se, mais uma vez, a confusão por parte dos espectadores.  

As fontes utilizadas são todas sem serifa e de tonalidade branca. A 
ausência da serifa indica a neutralidade da peça e sua cor é assim 
utilizada para dar destaque das demais formas que utilizam das 
cores para indicar intersecção e individualidade. É importante 
ressaltar a diferença entre o uso da fonte em caixa alta e baixa nos 
elementos que se posicionam nas formas coloridas e autônomas; a 
fim de apresentar conceitos que não estão atrelados às disciplinas, 
faz-se uso da caixa alta para indicar que é um conceito importante, 
apesar de não conter cor que, naturalmente se caracteriza como 
um elemento mais importante [5]. 

A diferenciação destes elementos, além do retrabalho e a 
qualidade de resolução superior, faz-se presente na montagem dos 
próprios e de sua animação constante. Desta forma tenta-se evitar 
que o interesse do espectador se divague e, mais importante, faz a 
ligação entre os elementos postos em tela.  

 

 
Figura 4. Produto final do primeiro vídeo reeditado 

 

Pelo fato de se excluir o narrador de cena e suas intervenções 
físicas, a necessidade de guiar o espectador pelas animações se faz 

ainda mais emergente. As animações, mesmo que sutis, demarcam 
e apontam, de forma objetiva e significante, os temas ditados e 
relaciona-os por meio de animações fluidas dotadas de cores 
características de cada tema ou área apontada. 

O processo de interpretação de signos também é pensado no 
momento da narração que menciona lentes e nos círculos das 
disciplinas e textos. Para tal, atribuem-se cores distintas para cada 
um e um signo comum em forma de lentes de câmera para fazer a 
busca deste conhecimento prévio do espectador e aplicá-lo no 
vídeo em si. Esta atribuição de cores segue os conceitos de 
contraste esclarecidos pelo autor [5], no qual o contraste é 
variável de acordo com as cores ao seu redor. Grandes 
quantidades de contraste inferem em maior impacto visual e 
estranheza para o espectador, aumenta o seu tempo de resposta 
para a peça como um todo; menos contraste visual, entretanto, 
facilita o reconhecimento e a rapidez na qual quem assiste 
compreende a cena. O gradiente de cinza como background 
proporciona o nivelamento do contraste das cores apresentadas 
em tela, permitindo uma análise e uma visão menos complexa 
para quem o assiste, permitindo a liberação de sua atenção para os 
outros assuntos em tela. Portanto, para se dar fluidez e rapidez 
para a leitura da cena busca-se utilizar tons de cinza e cores 
menos saturadas nas formas coloridas, busca-se também manter 
um baixo contraste em ambas as peças e utilizar gradientes de 
cores complementares.  

O produto final desta intervenção (figura 4) são dois vídeos de 
duração com cerca de um minuto cada. Somente o primeiro 
apresenta vinheta do projeto, de abertura do tema, e o segundo 
tem início de forma subsequente ao primeiro.  

O segundo vídeo ainda apresenta mais outra fase de animação e 
entrada de objetos em cena quando a interlocutora exprime novas 
ideias e conceitos. Esta adição de novos elementos se manifesta 
em tela de forma que isola os conceitos previamente apresentados 
no primeiro vídeo. Isolam-se os elementos por meio de uma forma 
retangular que remete a uma caixa e se forma de maneira animada; 
em seguida, os elementos se deslocam em escala e posição para 
manter o espaço em tela proporcional para os novos elementos. 
Os círculos aparecem de forma animada, de maneira que também 
remetem uma animação salto em direção ao espectador, a fim de 
deslocar a atenção de quem o assiste para os novos elementos que 
serão explanados posteriormente.  

O segundo vídeo apresenta as mesmas animações quando a 
locutora resgata a necessidade de posicionamento e menção aos 
elementos em tela. É importante que todos os elementos 
mantenham uma sequência lógica e padrões previamente 
utilizados, a fim de evitar a confusão desnecessária para o 
aprendiz. Segundo o autor [5], os padrões podem ser 
estabelecidos de acordo com a necessidade do autor. Deve-se, 
entretanto, manter o mesmo padrão para toda a obra, e este padrão 
engloba, minimamente, formas, animação, cores, fontes, lógica 
dos acontecimentos e adequação ao tema. O vídeo finaliza com 
um fade out to black, esmaecimento para preto, para indicar a 
finalização de forma sutil e agradável ao olhar [4]. 

5.3 Elaboração e aplicação de questionário 
complementar 
A utilização exclusiva dos vídeos como meio para proporcionar o 
uso da Teoria da Aprendizagem Significativa se faz insuficiente 
por não proporcionar um meio do estudante responder ou 
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conversar com o educador para que possa dar prosseguimento aos 
conteúdos ou voltar a abordar algo que perceba que os aprendizes 
estejam com dificuldade. Neste momento se faz necessário o uso 
de uma ferramenta digital que proporcione essa interação do aluno 
com o professor e com a máquina. O docente, além de dispor de 
maior controle sobre todas as respostas, pode partir delas para 
tomar decisões sobre o processo pedagógico de sua disciplina.  

 

 
Figura 5. Questionário com a utilização do vídeo 

 

Para fazer uso dos vídeos, foi elaborado um pequeno questionário 
(figura 5) temático que segue a lógica da disciplina ao qual os 
vídeos foram concebidos. Este questionário é peça fundamental 
para que o processo de captação dos subsunçores seja executada 
com sucesso.  

O questionário foi desenvolvido na plataforma web Typeform. 
Esta plataforma permite uma gama maior de customizações e 
opções para execução e feedback das respostas dos aprendizes que 
outros sites costumam disponibilizar. O uso deste criador de 
formulários também proporciona conhecimentos e dicas para 
execução do questionário se tornar mais condizente com o que se 
deseja alcançar, apresentando, portanto, vários modelos já 
preparados para uso. A formulação deste questionário, entretanto, 
é feita em sua totalidade de um modelo em branco, para que haja 
maior liberdade do que se deseja alcançar. 

As perguntas contidas no questionário obedecem uma sequência 
lógica para se ter um conhecimento quantitativo e qualitativo dos 
indivíduos que se aplicam a fazê-lo. Antes de iniciar as questões 
há uma tela de boas-vindas para o usuário e uma pergunta que o 
questiona se ele sabe sobre o tema que irá aprender em sala de 
aula e afirmação que todos dados inseridos serão mantidos em 
segredo para os demais companheiros de turma. Seu início dá-se 
com perguntas de identificação. Estas questões estão apresentadas 
na requisição do nome, idade, curso de graduação que está 
cursando (para os alunos de graduação que estão participando da 
disciplina ao qual esta peça se dedica), e-mail e grau de instrução. 
Esta fase do questionário destina-se a se ter a opção de simplificar 
o processo de análise das respostas e estabelecimento de personas. 

Posteriormente, há uma abertura para respostas longas que 
perguntam qual o conhecimento do aprendiz sobre o assunto 
abordado. Nesta seção não é apresentado vídeo ou ajuda, é o 
momento ao qual o estudante deve proferir seu conhecimento 
sobre o tema; a fase propriamente da captação dos conhecimentos 
prévios, para que o docente tenha a noção do que ele estará 
enfrentando e como poderá agir para promover a aprendizagem 
significativa ao longo da disciplina.  

A próxima questão (figura 5) apresenta o vídeo como auxiliar para 
na resposta do estudante. Questiona-se de que forma o aprendiz 
pode promover uma interação sendo pautado no conhecimento 
abordado em sala. É importante notar que o vídeo é 
primariamente apresentado e indicado para que o aluno o veja 
antes e tenha noção de como ele pode sugerir abordagens que 
estejam em consonância com o saber apresentado.  

A questão seguinte apresenta o mesmo modelo da pergunta 
anterior, com a indicação de um vídeo a priori e uma questão a 
seguir para o estudante responder. O diferencial desta está em 
comentários para auxiliar na resolução da resposta que podem vir 
a indicar um caminho ao qual o aluno responderá ou que pode 
servir como um estímulo contrário para o mesmo propor soluções 
ainda não pensadas ou executadas anteriormente, visto que o 
objetivo do LIFE/UFC está na experimentação com os estudantes 
que fazem a disciplina em seu espaço. 

A última pergunta é um momento no qual a teoria da 
aprendizagem significativa se apresenta de forma mais evidente. 
Ela trata de questionar novamente o aluno sobre o que é o tema 
que ele está aprendendo, depois de ter visualizado os vídeos. 
Neste momento espera-se que o processo de aprendizagem 
significativa tenha se desencadeado, promovendo o princípio da 
assimilação com o início da ancoragem do novo conhecimento 
àquele já preexistente. 

O questionário é elaborado para ter curta duração a fim de não se 
tornar uma tarefa longa para os estudantes e que proporcione o 
espaço e o tempo necessários para a ação do docente dando 
prosseguimento aos estudos sobre o assunto tratado digitalmente, 
ou a oportunidade de continuar trabalhando com as tecnologias 
digitais. 

O questionário é uma readaptação direta de uma aula ministrada 
oralmente pelo docente da disciplina que trata deste assunto e foi 
incorporada de modo digital. Os vídeos são usados como peça de 
ilustração para duas questões centrais sobre o tema que adicionam 
cargas informacionais ao conhecimento prévio do discente, 
proporcionando neste momento, uma possível assimilação 
continuada. 

É importante se fazer notar que mesmo com o direcionamento e o 
aprimoramento das técnicas de ensino e aprendizagem, a falta de 
controle sobre o que o estudante assimilará já é esperada e 
desejada. Portanto, já não é esperado que com a gama de métodos 
e alternativas anteriormente apresentadas, exista a segurança de 
que tudo que está sendo ensinado será assimilado pelo aprendiz. 
O questionário se faz necessário por promover uma fase essencial 
na Teoria da Aprendizagem Significativa, que, sem ele, os vídeos 
não seriam autossuficientes em seu todo.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo de reedição de uma videoaula, tendo como base a 
Teoria da Aprendizagem Significativa, mostra-se eficiente para 
promover uma ressignificação de sua utilização e promover uma 
abordagem cognitiva diferenciada. Este repensar e reeditar um 
produto audiovisual demonstra a possibilidade de se fazer uso de 
um material que era destinado a outra finalidade cognitiva para a 
teoria ausubeliana. 
A readaptação do vídeo para a Teoria da Aprendizagem 
Significativa deve passar por diversas fases até que se considere 
apto para o uso em sala de aula. A principal fase é a delimitação 
do uso da videoaula devido à impossibilidade de se fazer um 
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rápido vídeo capaz de atender a todas as fases desta aplicação 
pedagógica. É importante notar que os processos de assimilação 
dos conhecimentos e a formação de novos conceitos não ocorre de 
forma linear e objetiva, por isso o vídeo não pode ser, artefato 
único presente no percurso da aprendizagem dos estudantes. 

Outro ponto importante na concepção e remodelagem das 
videoaulas são os aspectos técnicos. Deve-se ter em mente, por 
parte do docente que não domina as técnicas, que o desejo de 
executar e incrementar suas aulas com as tecnologias digitais não 
é sinônimo de boa qualidade audiovisual. É, portanto, 
recomendável, para se prover uma peça de qualidade desejável, a 
participação conjunta de um profissional da área; formações 
específicas para que os professores construam seu próprio 
material de forma consciente e prezando pela aprendizagem 
significativa de seus alunos; além de, desenvolvimento de 
softwares de mais fácil manipulação por pessoas leigas a fim de se 
apropriarem dos conhecimentos técnicos de forma mais simples, 
preocupando-se principalmente com os elementos que contribuem 
para a conexão entre ensino, aprendizagem e avaliação. 

Os vídeos e o formulário originados deste trabalho serão 
utilizados e avaliados nas próximas edições da disciplina 
Tecnodocência. De acordo com o resultado obtido, outras peças 
audiovisuais podem ser reeditadas e produzidas mediante o 
conhecimento técnico adequado para uma produção autoral. É 
possível ainda expandir a proposta a outras disciplinas, mesmo 
não fazendo parte da Tecnodocência, contemplando as diferentes 
fases da Aprendizagem Significativa, caso os resultados sejam 
satisfatórios.  
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ABSTRACT 
Learning through collaboration is a phenomenon that has been 
studied for some time. With the advent of computers and the Internet, 
how to use technology to mediate these types of exchanges has 
become a subject of study. The emerging field of Computer 
Supported Collaborative Learning (CSCL stands for Computer 
Supported Collaborative Learning) requires the development of new 
environments in which exchanges can be enriching and enriched by 
the interaction between people. This paper describes the development 
of a collaborative web platform (CodesDB) for the development of 
design diagrams database, which allows participation, interaction, 
communication, and especially the collaboration of students 
described, to perform the tasks assigned by the teacher. CodesDB 
allows a teaching - learning modern process, agile, effective and 
interactive, taking advantage of information and communications 
technology (ICT). Experimental results are also presented and the 
conclusions that were reached at the end of this work. 

Keywords 
Computer Supported Collaborative Learning, Education, Teaching - 
Learning, Information and Communications Technology, Emerging 
Technologies 

RESUMEN 
El aprendizaje a través de la colaboración es un fenómeno que ha 
sido estudiado desde tiempo atrás. Con el surgimiento de las 
computadoras y el Internet, la forma de usar la tecnología para 
mediar estos tipos de intercambios se ha convertido en un tema de 
estudio. El campo emergente del Aprendizaje Colaborativo Apoyado 
por Computadora (CSCL, siglas en inglés de Computer Supported 
Collaborative Learning) requiere del desarrollo de nuevos entornos 
en los cuales los intercambios puedan ser enriquecedores y 
enriquecidos por la interacción entre las personas. En este artículo se 
describe el desarrollo de una plataforma web colaborativa (CodesDB) 
para la elaboración de diagramas de diseño de base de datos, la cual 
permite la participación, interacción, comunicación, y sobre todo la 
colaboración de los estudiantes, para realizar las tareas asignadas por 

el profesor. CodesDB permite un proceso de enseñanza – aprendizaje 
moderno, ágil, eficaz e interactivo, aprovechando las ventajas de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). También se 
presentan los resultados experimentales y las conclusiones a las que 
se llegaron al finalizar este trabajo. 

Palabras Clave 
Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computadora, Educación, 
Enseñanza – Aprendizaje, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Tecnologías Emergentes. 

1. INTRODUCCIÓN 
Es común que en la actualidad se utilicen los sistemas informáticos 
como soporte para la colaboración y el trabajo en equipo, tanto en 
organizaciones o empresas, como en colegios de estudios de todos 
niveles. Estos ofrecen ahorro de tiempo y diversas herramientas que, 
a diferencia de las manuales, carecen de los errores comunes que 
estas prácticas generalmente presentan. Es por tal, que el desarrollo 
de sistemas informáticos orientados al trabajo colaborativo ha tenido 
un auge significativo, lo que causa que estos registren un aumento en 
número en el mercado. Ahora, estos sistemas están presentes cada 
vez más en estas prácticas, y no se puede concebir el no usarlos. 

El avance de las TIC (Tecnologías de Información y la 
Comunicación) ha generado movimiento en todos los ámbitos de la 
vida social, otorgando posibilidades especialmente a las prácticas 
sociales ligadas a la gestión del conocimiento. La educación no 
queda ajena a estas transformaciones; el uso de TIC y el 
aprovechamiento de las potencialidades del e-learning se evidencía 
como tendencia creciente en todos los escenarios educativos en 
general, y en cada uno de ellos con características particulares [1]. 

El Trabajo Colaborativo Apoyado por Computadora (o CSCW, 
Computer Supported Cooperative Work) surgió en la década de 1980 
a partir de intereses comunes entre los desarrolladores de productos e 
investigadores en diversos campos. Hoy en día, es necesario superar 
las dificultades de interacción multidisciplinaria. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 35 - 44. Santiago de Chile.



36

Se caracteriza por ser un estudio de métodos, técnicas y herramientas 
para asistir con medios computacionales la realización y gestión de 
las actividades de un grupo de personas que tienen un objetivo o 
meta común [2]. 

Concibiendo el concepto de CSCW se puede tener una base para el 
término Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computadora (o 
CSCL, Computer Supported Collaborative Learning); el término fue 
acuñado por los informáticos Irene Greif y Paul Cashman en 1984; 
los investigadores en esta área organizaron un taller referente al 
desarrollo de los sistemas informáticos que apoyarían a las personas 
en sus actividades durante el trabajo. La primera conferencia pública 
con el título CSCW fue realizada en diciembre de 1986 en Austin, 
Texas. 

Se compone como un campo de estudio interdisciplinario donde los 
investigadores se han visto motivados a alinear sus esfuerzos en el 
análisis de los factores intervinientes capaces de potenciar la 
eficiencia (proceso) y eficacia (resultado) de aplicación de la CSCL 
en diferentes escenarios educativos [1]. 

En este contexto de desarrollo de Internet, y en especial la Web 2.0, 
no se tardó en mediar el trabajo colaborativo con fines educativos. 
Así, el CSCL se esgrime como un recurso didáctico innovador en el 
área de tecnología educativa. Nace y responde a un fenómeno 
sociocultural actual, donde se define el cómo aprendemos 
(socialmente) y dónde aprendemos (en red) [3]. 

Asimismo, el CSCL aporta por su vasto alcance de su campo de 
estudio, un amplio margen para su desarrollo y orientación en 
sistemas de software basados en lo último en tecnología web, 
destacando el área didáctica que en este artículo se aborda. 

2. ESTADO DEL ARTE 
Existen herramientas en el mercado cuyo objetivo principal es similar 
al proyecto del que se habla en este artículo, sin embargo, cada una 
de ellas ofrece características que no se adaptan del todo a las 
necesidades específicas para lograr el proceso de enseñanza - 
aprendizaje; algunas características de estas herramientas están 
orientadas únicamente al ambiente de negocios, o para proyectos 
educativos específicos, lo cual sirvió como principal motivación para 
que se desarrollara la herramienta CodesDB. 

CodesDB es una plataforma que se desarrolló “a medida”, tomando 
en cuenta los objetivos que persigue el Aprendizaje Colaborativo 
Apoyado por Computadora. 

En la Tabla 1 se puede visualizar una comparación de opciones, 
características y funciones de algunos sistemas existentes que están 
relacionados con la herramienta que se describe en este artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Comparación de plataformas colaborativas. 

COMPARACIÓN DE 
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Respectivo a la Colaboración 

1. Herramienta colaborativa       

    1.1. Permite la colaboración 
en tiempo real       

    1.2. Permite crear grupos de 
trabajo con los usuarios de la 
aplicación 

      

    1.3. Permite crear equipos 
de trabajo dentro de los grupos 
trabajo 

      

2. Permite la generación de 
diagramas       

    2.1. Los diagramas son de 
tipo Entidad – Relación de 
Bases de Datos 

      

3. Cuenta con un chat para 
conversación       

    3.1. El chat es por equipo de 
trabajo       

3. Cuenta con una sección de 
preguntas y respuestas 
frecuentes (FAQ’s) 

      

4. Permite crear ejercicios       

    4.1. Permite una supervisión 
de los ejercicios en tiempo real       

    4.2. Permite asignar tareas 
que contienen ejercicios a 
equipos de trabajo 

      

     4.3. Permite compartir 
diagramas entre perfiles de 
tipo Maestro 

      

Relativo a Precios de Licenciamiento 

1. Es gratuito       

     1.1. Límite de usuarios en 
modalidad prueba       

     1.2. Límite de días para 
utilizarlo en modalidad prueba       

     1.3. Límite de funciones en 
versión gratuita       

2. Puede tener versiones con 
licencia de pago       

Relativo a la Forma de Ejecución y Comportamiento 

1. Idioma Español (México)       

2. Permite su ejecución en 
Internet       

3. Multiplataforma       

     3.1. Plataforma de 
escritorio       

     3.2. Plataforma web       
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     3.3. Plataforma web 
responsiva (uso en dispositivos 
móviles)      

 

4. Compartir/Publicar       

     4.1. Enviar vínculo de 
diagrama por email       

     4.2. Archivo de diagrama 
exportado.       

5. Permite su ejecución en una 
red local sin Internet       

6. Permite agregar o eliminar 
elementos en las plantillas de 
componentes 

      

7. Permite la impresión de los 
diagramas       

Relativo a la Seguridad 

1. Permite diferentes tipos de 
perfiles en la aplicación       

     1.1. Tiene el perfil de 
Administrador General       

     1.2. Tiene el perfil de 
Maestro       

     1.3. Tiene el perfil de 
Alumno       

2. Base de Datos       

     2.1. Permite un respaldo de 
la Base de Datos desde la 
aplicación (local) 

      

     2.2. Permite una 
restauración de la Base de 
Datos desde la aplicación 
(local) 

      

     2.3. Alojamiento de datos 
en el servidor (web)       

 = Aplica en algunos casos       = Siempre aplica         =No Aplica          

2.1 Gliffy 
Gliffy es una herramienta que ofrece principalmente la funcionalidad 
de generar diversos tipos de diagramas en una interfaz Web. Gliffy 
tiene una amplia variedad de características, sin embargo, todas 
pueden ser accesibles mediante una suscripción de pago. 
Actualmente cuenta con tres tipos de suscripciones: Standard, que 
ofrece funciones limitadas para un usuario; Business, que ofrece una 
función más que la Standard para un usuario; Business Team, que 
cuenta con todas las funciones disponibles para dos o más usuarios. 
Sin embargo, cuenta con una suscripción gratuita, pero con la 
limitante de sólo poder crear hasta cinco diagramas y forzosamente 
de acceso público [4]. 
El sitio de EcuRed define a Gliffy como un sitio web que da las 
herramientas necesarias para poder diseñar diversos tipos de 
diagramas en forma de mapas conceptuales con un toque profesional. 
Provee una aplicación online para crear, compartir diagramas y 
colaborar. Funciona a través de un navegador web en la concepción 
de cloud computing, sin la necesidad de instalar software en la 
computadora. Puede almacenar y realizar copia de documentos y 
crear una variedad de diagramas, dibujos, flujos de procesos e 
interfaces. 
En la Figura 1 puede apreciarse la interfaz gráfica de la herramienta 
Gliffy. 

 
Figura 1.  Interfaz gráfica de la herramienta Gliffy 

2.2 Creately 
Creately es un sitio para generar diagramas de diferentes tipos, desde 
los más sencillos para proyectos simples, hasta los más complicados 
para profesionales. Cuenta con una versión Web a la cual se puede 
acceder sin necesidad de instalar ningún complemento en la 
computadora. Las características son variadas y fáciles de usar. 
Creately permite trabajar por medio de suscripciones y actualmente 
cuenta con tres tipos: Personal, que permite trabajar sin límites a 
excepción de la opción de compartir y recibir retroalimentación, ya 
que únicamente permite cinco eventos, para uso individual y soporte 
por correo electrónico; Team Plans, que permite trabajar sin límites, 
para equipos de cinco miembros o más y soporte por correo 
electrónico; Public, con importantes limitaciones, ya que únicamente 
permite crear cinco diagramas públicos, un solo proyecto, la opción 
de compartir únicamente en tres eventos, para uso individual y 
acceso a la comunidad [5]. 
En la Figura 2 puede apreciarse la interfaz gráfica de la herramienta 
Creately. 

 
Figura 2.  Interfaz gráfica de la herramienta Creately 

2.3 Cacoo 
Cacoo es posiblemente la herramienta más poderosa y profesional en 
su tipo; posee un enorme potencial para crear diagramas de cualquier 
tipo, así como también ejemplos para aplicar en proyectos propios. 
Cacoo únicamente tiene una versión online, lo que supondría una 
desventaja al tener que depender de Internet para su uso, sin 
embargo, su potencial en la Web es tan grande que esta desventaja 
deja de ser importante. Cuenta con tres tipos principales de 
suscripción: Plus, que cuenta con capacidad para crear 1,000 hojas, 
función de compartir ilimitado, exportación a todos los tipos de 
formatos e historial de revisión; Business, cuenta con todas las 
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características de la versión Plus pero puede crear 100,000 hojas, 
gestión de usuarios, importación de archivos de Visio y control de 
seguridad; Gratis, únicamente permite crear cinco hojas, cuenta con 
límite para compartir y compartir sólo en formato PDF. 
Adicionalmente, ofrece dos suscripciones más específicas, la versión 
para Educación y Enterprise. Todas las versiones son de pago a 
excepción de la versión gratuita [6]. 
En la Figura 3 puede apreciarse la interfaz gráfica de la herramienta 
Cacoo. 

 
Figura 3.  Interfaz gráfica de la herramienta Cacoo 

2.4 Lucidchart 
Lucidchart es una herramienta basada en web para la creación de 
diagramas de todo tipo, ofrece un modo fácil de uso y cuenta con 
integración de servicios de productividad como Google Apps, 
Google Drive, Confluence, JIRA, Jive entre otras. Permite la 
colaboración en tiempo real. Además, tiene la capacidad para 
maquetación para dispositivos Android y iOS. También, tiene la 
funcionalidad de compartir en línea y exportar a PDF, PNG, JPG o a 
formato de Visio, crear diagramas de flujo, wireframes, mapas 
conceptuales, organigramas y otros diagramas en la nube [7]. 
Lucidchart permite el acceso a la aplicación mediante una de las 
suscripciones actualmente vigentes; todas ellas son de pago a 
excepción de la gratuita que únicamente ofrece un límite de tiempo 
para probar el servicio. Las suscripciones de pago son cuatro: Básica, 
permite crear diagramas con formas y documentos ilimitados, 100 
MB de almacenamiento y es para un único usuario; Pro, permite 
crear diagramas con formas y características profesionales, cuenta 
con acceso a todas las librerías de formas, importar de y hacia Visio y 
es para un único usuario; Equipo, tiene todas las características de la 
versión Pro y además, manejo de equipos, integraciones terciarias y 
los usuarios varían de tres a 100; Empresa, permite crear formas para 
diagramación empresarial, cuenta con autenticación mejorada, 
control global de la empresa y un número variable de usuarios. 
En la Figura 4 puede apreciarse la interfaz gráfica de la herramienta 
Lucidchart. 

 
Figura 4.  Interfaz gráfica de la herramienta Lucidchart 

2.5 Hecoder 
Hecoder, es una herramienta educativa que trabaja de forma 
colaborativa, permitiendo a los estudiantes generar diagramas de tipo 
Entidad-Relación (E-R) de bases de datos en tiempo real; propicia la 
colaboración, retroalimentación y participación de todos los 
estudiantes por los que esté conformado un equipo de trabajo para 
lograr la solución de un ejercicio de E-R. 
Permite al Maestro administrar tareas, ejercicios, equipos de trabajo y 
monitorear en tiempo real los avances sobre tareas o ejercicios que 
estén resolviendo los equipos de trabajo, así como poder interactuar 
con ellos en diversas formas y espacios de tiempo por medio de chat 
o la base de datos de conocimiento. 
Hecoder elimina la barrera de un lugar físico como un aula escolar, 
así como un horario establecido para poder trabajar en equipo y 
aportar los conocimientos de cada integrante para retroalimentar a 
todo el equipo. 
Una característica primordial es la de contar con licenciamiento 
gratuito, ya que está desarrollado “a medida” [8]. 
En la Figura 5 puede apreciarse la interfaz gráfica de la herramienta 
Hecoder. 

 
Figura 5.  Interfaz gráfica de la herramienta Hecoder 
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3. DESARROLLO 
En esta sección se presenta una descripción general de la plataforma 
CodesDB, así como el proceso de desarrollo de la misma. 

3.1 Descripción 
CodesDB es una plataforma web colaborativa que permite generar 
diagramas Entidad – Relación de Base de Datos provista de la 
funcionalidad colaborativa y responsiva; permite la interacción, 
comunicación, retroalimentación y participación de los alumnos 
conformados por equipos para la realización de tareas relacionadas 
con este tipo de diagramas. 

Proporciona un nivel de actualización desde el método básico y 
manual de enseñanza, hasta uno moderno, ágil, eficaz e interactivo, 
basado en su interfaz web diseñada con la última tecnología de 
desarrollo. 

Además, provee al profesor la capacidad de manejar su metodología 
de instrucción en el campo de la enseñanza de la diagramación de 
objetos que componen una base de datos, mediante figuras que 
pueden interrelacionarse para representar una estructura funcional 
que simula una distribución de datos en la realidad. 

Puntualiza y enfatiza en sus objetivos principales el aprendizaje y la 
retroalimentación que el alumno recibe, no solamente mediante las 
herramientas de interacción, sino también, en la capacidad de 
visualizar sus notas en su sesión individual, y también directamente 
en los diagramas que construye. 

3.2 Análisis 
Existen herramientas que están desarrolladas en entorno de escritorio 
y entorno web para la optimización del proceso de Trabajo 
Colaborativo Apoyado por Computadora (CSCW), el Aprendizaje 
Colaborativo Apoyado por Computadora (CSCL) y el Entorno 
Virtual de Aprendizaje (VLE). La mayoría de su categoría tiene 
funciones que se orientan a organizaciones o empresas, y no 
directamente a la educación como, por ejemplo: Gliffy, Creately o 
Cacoo; y aunque sí existen plataformas orientadas a la educación, 
como es el caso de Moodle o Dokeos, no cuentan con las funciones 
que permiten utilizar grupos o salones de clase para la realización de 
tareas en tiempo real por medio de una interfaz, si no que ofrecen 
puramente o generalmente, la funcionalidad de interacción y 
retroalimentación a modo de foro entre el profesor y el alumno. 

Las herramientas colaborativas que se analizaron en la Tabla 1 son 
comerciales (a excepción de la de HECODER); aunque ofrecen su 
versión gratuita, carecen de la funcionalidad que se requiere para los 
cursos del Instituto Tecnológico de Mérida: una plataforma en 
entorno web responsiva y colaborativa, que permita a usuarios 
maestros y alumnos, realizar en grupos y equipos de trabajo, 
diagramas de Entidad-Relación de base de datos en tiempo real, y 
que en segundo plano registre todas las acciones que estos realicen, 
desde su inicio de sesión, hasta que finalicen. 

La plataforma está soportada para su alojamiento, tanto en la Intranet 
como en servidores de Internet, lo que aumenta la capacidad de ser 
usada simultáneamente. De esta manera, el aprendizaje colaborativo 
se realiza en total cooperación entre los participantes organizados en 
grupos y equipos de trabajo. 

 

 

El punto clave fue unir las funcionalidades que ofrecen las 
herramientas de tipo CSCW y CSCL comerciales orientadas a las 
organizaciones, y dotar de éstas a la herramienta, junto con las 
capacidades de interacción que ofrecen los sistemas VLE. 

Estos objetivos están soportados por la plataforma CodesDB y 
documentados mediante diversas herramientas que sirvieron de 
soporte para su análisis. Entre las herramientas usadas, se encuentra 
el Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés 
que significan Unified Modeling Language), el cual es un estándar 
para presentar procesos de análisis y desarrollo de proyectos de 
software. En la Figura 6 se presenta el diagrama de casos de uso para 
el usuario Alumno, y su participación en el sistema. 

 
Figura 6.  Diagrama de casos de uso para el usuario Alumno 

 

En la Figura 7 se presenta el diagrama de casos de uso para el usuario 
Maestro. 

 
Figura 7.  Diagrama de casos de uso para el usuario Maestro 
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En la Figura 8 se presenta el diagrama de casos de uso para el usuario 
Administrador. 

 
Figura 8.  Diagrama de casos de uso para el usuario 

Administrador 

3.3 Arquitectura de Software 
La arquitectura usada para el desarrollo de la plataforma es la de 
Modelo – Vista – Controlador (MVC), el cual, es una propuesta de 
diseño para programar en tres fases, y se fundamenta como la 
separación del código en tres capas diferentes, acotadas por su nivel.  

Esta arquitectura proporcionó una ventaja para el tipo de proyecto 
que se desarrolló, ya que, al estar el código identificado por estas 
capas, al implementarse alguna función o actualización, la ubicación 
del código a modificarse resultó sencillo habiéndose enfocado en su 
ubicación por nivel, y no teniendo que recorrer entre todo el código 
sin clasificación. 

En la Figura 9 se presenta un diagrama que explica los componentes 
y eventos que intervienen en este tipo de arquitectura. 

 
Figura 9.  Arquitectura de software Modelo - Vista - 

Controlador 

3.4 Arquitectura Cliente - Servidor 
Las aplicaciones cliente - servidor permiten realizar diferentes tipos 
de tareas remotamente; ofrecen la posibilidad de trabajar desde una 
terminal con comodidad y sin complicaciones. Una aplicación cliente 
- servidor es un programa que cuenta con una interfaz que establece 
una conexión directa a través de una red, en la cual, un servidor aloja 
el programa, servicio, o desarrollo informático al cual se desea 
acceder. 

Cuando se realiza la conexión, el mismo cliente, que es el software 
que es ejecutado del lado del usuario, presenta una interfaz que 
permite al usuario realizar la tarea de manera más cómoda y eficiente. 

En la terminal, en tiempo real, se envía la información suministrada 
por el usuario al servidor, el cual ejecuta la acción, y regresando el 
resultado a la terminal del cliente desde donde se suministró la 
información de inicio, mostrando en su pantalla, el resultado del 
procesamiento de información. 

Esta arquitectura fue primordial para el desarrollo de la herramienta, 
ya que se requería que la información y la aplicación estén 
centralizadas en un equipo que cuente con la seguridad necesaria, 
evitando de esta manera riesgos de acceso no autorizado o pérdida de 
información. Así, el acceso a la aplicación se realiza desde terminales 
con acceso a Internet introduciendo la dirección IP pública del 
servidor. 

En la Figura 10 se presenta un ejemplo de la arquitectura cliente - 
servidor, en la que los clientes se conectan a un servidor principal, y 
a su vez, reciben servicios de un servidor web y un servidor de base 
de datos. 

 
Figura 10.  Arquitectura cliente - servidor 
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3.5 Metodología 
Para el desarrollo de la herramienta se utilizó la metodología de 
Ingeniería Web (IWeb) [9]. En la Figura 11 se muestra el proceso 
que se siguió para el desarrollo de CodesDB. 

 
Figura 11. Metodología IWeb 

A continuación se describen las actividades que fueron realizadas en 
cada una de las fases de la metodología. 

3.5.1 Fase de formulación 
Se identificaron las metas y objetivos para el desarrollo de la 
herramienta. Para la obtención de los requerimientos se usaron las 
entrevistas y los casos de uso como técnicas de recopilación de 
información, con la finalidad de obtener la información que requerían 
los usuarios para desempeñar sus tareas. 

3.5.2 Fase de planificación 
Se evaluaron los riesgos asociados con el esfuerzo del desarrollo, y 
se definió la planificación del desarrollo bien detallada para el 
incremento final del sistema. 

3.5.3 Fase de análisis 
Se establecieron los requisitos técnicos y se identificaron los 
elementos del contenido que se iban a incorporar. También se 
identificaron los requisitos del diseño gráfico. 

3.5.4 Fase de ingeniería 
La fase de ingeniería incorporó dos grupos de tareas que se realizaron 
en paralelo: el diseño del contenido y la producción.  

3.5.5 Fase de generación de páginas y pruebas 
Esta fase se enfocó en actividades de construcción (o desarrollo), en 
donde se utilizaron herramientas automatizadas para la creación de la 
herramienta. El contenido definido en la fase de ingeniería se fusionó 
con los diseños arquitectónicos, de navegación y de la interfaz para 
elaborar páginas web ejecutables.  

Una vez generado el código fuente, la herramienta se probó para 
descubrir el máximo de errores posibles antes de su liberación. El 
objetivo fue diseñar una serie de casos de prueba que tuvieran una 
alta probabilidad de encontrar errores.  

3.5.6 Fase de evaluación del cliente 
En esta fase se presentó a los usuarios finales la herramienta para su 
utilización. 

3.6 Modelo Instruccional 
Los modelos instruccionales son guías o estrategias que los 
instructores utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Constituyen el armazón procesal sobre el cual se produce la 
instrucción de forma sistemática y fundamentada en teorías del 
aprendizaje. Incorporan los elementos fundamentales del proceso de 
Diseño Instruccional, que incluye el análisis de los participantes, la 
ratificación de metas y objetivos, el diseño e implantación de 
estrategias y la evaluación. 

Esta guía o estrategia se utilizó como parte de la planificación del 
proyecto, en la que los maestros involucrados del Departamento de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de 
Mérida se encargaron de diseñar y revisar los casos de estudio que 
aplicaron al proyecto, y que fueron implementados en el software. 

El resultado de esta actividad permitió tener una guía que sirvió 
como base, en la que los alumnos reciban actividades y 
retroalimentación que mejor se adaptaron a su nivel de aprendizaje, y 
en la que puedan aplicarse por medio del software. 

Los criterios que se tomaron en cuenta como recursos para la 
aplicación de esta guía se enlistan a continuación: 

• Lo que se aprenderá: información, conocimientos, habilidades, 
competencias, destrezas y actitudes. 

• Necesidad de aprendizaje: justificación explícita, clara y concisa, 
que toma en cuenta los objetivos o propósitos, así como también 
el aprendizaje con los que cuenta el alumno previo al curso. 

• Medio de aprendizaje: estrategias de aprendizaje, las actividades, 
instrucciones, requisitos, recursos y tiempos. 

• Retroalimentación: evaluación y calificación, incluyendo los 
criterios y valores, procedimientos, requisitos y tiempos 
esperados. 

3.7 Herramientas Utilizadas 
Las tecnologías que se usaron para la realización del proyecto fueron 
los siguientes: HTML5, PHP y JavaScript como lenguajes de 
programación, CSS como lenguaje de hoja de estilo, SQLite como 
sistema gestor de base de datos, NetBeans IDE como entorno de 
desarrollo integrado, y el Servidor Web Apache como servidor de 
aplicaciones. Todas, cabe mencionar, están basadas en la directiva de 
licenciamiento de uso libre. 

3.8 La Herramienta  
En la plataforma participan tres tipos de usuarios: el usuario 
administrador que tiene la capacidad de configuración del sistema en 
general, y los usuarios maestro y alumno que son los que intervienen 
en el objetivo principal, que es el aprendizaje colaborativo. 

El usuario administrador tiene la capacidad de: 

• Administrar el catálogo de maestros. 

• Administrar el catálogo de grupos. 

• Administrar el catálogo de alumnos. 

• Respaldar la Base de Datos. 

• Restaurar la Base de Datos. 

• Configurar el sistema. 
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El usuario maestro tiene la capacidad de: 

• Administrar el catálogo de equipos. 

• Administrar el catálogo de tareas. 

• Administrar el catálogo de ejercicios. 

• Participar en la sección de Preguntas y Respuestas Frecuentes 
(FAQ’s). 

• Participar en la sección de chat. 

• Retroalimentar a los estudiantes sobre los ejercicios. 

El usuario alumno tiene la capacidad de: 

• Responder las tareas. 

• Visualizar la retroalimentación de los ejercicios. 

• Participar en la sección de Preguntas y Respuestas Frecuentes 
(FAQ’s). 

• Participar en la sección de chat. 

Para que los alumnos realicen los ejercicios en el sistema, el maestro 
previamente debió alimentar el catálogo de ejercicios que estarán 
disponibles al momento en el que se creen las tareas, las cuales, 
mediante un catálogo de ejercicios, pueden ser agregadas. Posterior a 
tener configuradas las tareas, el maestro puede asignarlas a grupos y 
equipos de alumnos con una descripción de la misma y un período de 
realización. 

En la Figura 12 puede observarse la interfaz para la creación de 
ejercicios en el sistema por parte del maestro. 

 
Figura 12.  Interfaz para la creación de ejercicios 

 

La actividad que el alumno realizará una vez haya ingresado al 
sistema será consultar la sección de tareas para conocer los ejercicios 
que deberá realizar. Posteriormente, ingresará al editor que le 
proporciona una interfaz para que pueda construir junto con su 
equipo, el diagrama de manera colaborativa. Adicionalmente, puede 
recurrir a la sección de Preguntas y Respuestas Frecuentes para 
realizar preguntas en base a sus dudas, o para consultar respuestas en 
base a preguntas previas; en la sección de chat pueden participar el 
maestro y los miembros de los equipos para ingresar y leer mensajes. 

En la Figura 13 se presenta la interfaz del editor de diagramas. 

 
Figura 13. Interfaz del editor de diagramas 

 

La retroalimentación es un objetivo principal de la plataforma, y 
durante la construcción de los diagramas se destacan los dos paneles 
laterales a la derecha que son la sección de FAQ’s y la de chat. La 
sección de FAQ’s proporciona información proporcionada por el 
maestro o por los mismos alumnos, por medio de preguntas con sus 
respectivas respuestas; los alumnos o el maestro pueden realizar una 
pregunta que puede ser respondida por cualquiera que tenga acceso 
al ejercicio. Para una comunicación inmediata, la sección de chat 
proporciona un panel de mensajes cronológicos en la que los 
usuarios que tienen acceso al ejercicio pueden ingresar información, 
ya sea el maestro o los alumnos. 

Una vez realizado el ejercicio, el alumno guarda la información en la 
plataforma registrando éste en la base de datos. El maestro en tiempo 
real puede consultar los ejercicios guardados, y proporcionar una 
retroalimentación del mismo con una calificación individual para 
cada alumno del equipo. 

En la Figura 14 puede observarse la interfaz en la que el maestro 
proporciona las calificaciones a los alumnos una vez que hayan 
terminado su ejercicio. 

 
Figura 14. Interfaz para la captura de calificaciones 

 

4. RESULTADOS 
En la fase final del desarrollo del proyecto, antes de la 
implementación, se realizaron pruebas de diagnóstico en escenarios 
reales para analizar los resultados y verificar si eran concluyentes a 
los objetivos por la cual se desarrolló la plataforma. 

Las pruebas fueron realizadas con estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de 
Mérida del área de Base de Datos, con dos profesores como 
observadores y un profesor como ejecutor. Participaron 48 
estudiantes, los cuales fueron organizados en equipos colaborativos 
de no más de 5 personas. Primero se procedió a realizar una 
capacitación sobre el uso del software a los actores que intervinieron 
en las pruebas en un tiempo de una hora. 

Las actividades se realizaron tomando en cuenta el acceso con los 
tres tipos de usuarios. 
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El profesor ejecutor ingresó al sistema como usuario Administrador, 
capturó los catálogos y accedió a las configuraciones en las que tiene 
privilegios, pudiendo realizar cada operación con éxito. 

El profesor ejecutor ingresó al sistema como usuario Maestro, 
accedió a los catálogos, alimentándolos con la información pertinente 
y accediendo al editor para su interacción con el usuario alumno 
mediante la sección de FAQ’s y la sección de chat; como última 
operación, proporcionó retroalimentación a los alumnos por medio 
de calificaciones para cada uno de los integrantes de los equipos, 
pudiendo realizar cada operación con éxito. 

Los usuarios Alumno tuvieron la capacidad de acceder al catálogo de 
tareas para consultar los ejercicios que debía realizar; posteriormente 
se observó su acceso al editor y la operación de construcción de los 
diagramas por medio de las herramientas disponibles; también, se 
solicitó que interactuaran en la sección de FAQ’s y la sección de 
chat, con la finalidad de determinar si el objetivo de tiempo real y 
retroalimentación, funcionaban como estaba propuesto. Al concluir 
los diagramas, esperaron la retroalimentación del maestro. 

Esta actividad de inicio a fin se realizó en cuatro ocasiones. La 
primera sesión tomó un tiempo cuatro horas y media en total, 
correspondientes en media hora de organización, una hora de 
capacitación a los actores, 15 minutos de interacción del usuario 
administrador, 15 minutos de interacción del usuario maestro, una 
hora y media de interacción de los usuarios alumno desde la consulta 
de sus ejercicios, hasta la retroalimentación obtenida del maestro, 
media hora de calificación y retroalimentación del maestro, y media 
hora más de análisis. 

Las sesiones dos y tres se realizaron sin tomar en cuenta la 
organización y la capacitación de los actores, tomando las actividades 
siguientes en el mismo tiempo. Ambas sesiones tuvieron una 
duración de tres horas. 

La cuarta sesión se realizó siguiendo el protocolo de las tres sesiones 
anteriores, pero con la diferencia de que los usuarios alumno se 
encontraban en diferentes sitios físicos, cada uno conectándose a la 
herramienta por medio de una terminal con acceso a Internet. 

Tras las actividades realizadas en la última fase de pruebas se 
concluyó que todas las pruebas se realizaron con éxito, y se 
determinó que el software cumple con los objetivos propuestos y 
puede ser implementado. 

De manera general, los estudiantes y profesores mencionaron que les 
agradó la herramienta, y se mostraron satisfechos con el uso de la 
misma para la realización de ejercicios que fomenten el aprendizaje 
colaborativo. 

En la Figura 15 se presenta la metodología planteada para el trabajo 
en el aula, desde la introducción al tema de modelado, la revisión de 
los conceptos y representación de los elementos del diseño, la 
solución de algunos ejemplos básicos, la formación de equipos 
colaborativos, la explicación del uso de la herramienta, el uso de la 
herramienta y el análisis de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Metodología de trabajo en el aula 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
Después de que se realizaran las pruebas respecto a sus operaciones, 
funciones, características e incluso a los procesos internos que realiza 
CodesDB, se llega a la conclusión de que cumple con los objetivos 
para los cuales fue desarrollada la herramienta.  

CodesDB permite que los usuarios puedan ingresar e interactuar con 
la interfaz mediante sus opciones y herramientas; el maestro puede 
configurar grupos, equipos, tareas y ejercicios para sus prácticas en 
laboratorio, o para dejar como tarea; por otro lado, el alumno puede 
ingresar y ver sus tareas pendientes, y por medio del editor poder 
realizarlas de manera colaborativa en conjunto con sus compañeros 
de equipo; los paneles de comunicación en este caso juegan un papel 
muy importante, ya que las dudas son resueltas desde la sección de 
chat con sus compañeros y el maestro, y en la sección de FAQ’s para 
recibir respuesta de las preguntas más comunes que surgen en este 
tema.  

El tiempo real es medular para el sistema y está presente en todo 
momento desde que se ingresa al mismo; los alumnos, por ejemplo, 
pueden realizar sus tareas en equipo sin ningún problema, ya que al 
crear sus diagramas todos pueden ver prácticamente la misma área de 
trabajo. 

Por último, y no menos importante, destaca el tipo de licencia con la 
que cuenta la herramienta CodesDB, ya que es gratuita y por tal, 
puede usarse sin ninguna restricción. 

Como trabajo futuro sería interesante que la herramienta pueda 
analizar patrones de comportamiento de los alumnos para que los 
profesores tengan información que les permita mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

De igual manera, sería conveniente realizar pruebas de usabilidad 
utilizando alguna de las técnicas existentes, con la finalidad de 
obtener datos que permitan medir de una manera cuantitativa la 
validez de la herramienta. 
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Respecto a la evaluación del aprendizaje, se deberían realizar más 
casos de estudio, y probar la herramienta con más grupos de 
alumnos, utilizando métodos formales que permitan obtener 
indicadores para medir el aprendizaje de los estudiantes. También 
sería conveniente contrastar los resultados obtenidos por grupos de 
estudiantes que utilizan la herramienta, con aquellos que no la usen. 

A continuación, se mencionan propuestas técnicas para 
implementación a futuro: 

• Máxima compatibilidad de responsividad: el sistema es 
responsivo, pero sería un gran valor agregado agregarle la 
compatiblidad “touch” para dispositivos móviles, como lo son las 
tabletas o algunos teléfonos inteligentes. Esto aumentaría la 
portabilidad del sistema, lo que lo haría más eficiente. 

• Historial de sesiones: la opción de registro en un historial de 
sesiones ayudaría en gran medida al personal encargado del 
mantenimiento del sistema, ya que la búsqueda de algún error 
propiciado por algún usuario sería en el menor tiempo posible. 

• Optimización de rendimiento y seguridad: con el paso del tiempo 
surgen nuevas tecnologías de la información que resultan en el 
desarrollo de aplicaciones más ágiles, eficientes y más seguras. 

• Migración a una Base de Datos más robusta: con el volumen de 
datos que representaría el aumento de usuarios, se sugiere la 
migración a MySQL u Oracle, ya que soportan más cantidad de 
datos, transferencias más amplias, y una seguridad superior. 

• Nuevos estilos de diagramas: actualmente el sistema permite 
crear diagramas de Entidad – Relación (E-R); en este ámbito, el 
sistema podría expandir su funcionalidad para crear nuevos tipos 
de diagramas como, por ejemplo: diagramas de clases, diagramas 
de actividades, diagramas de secuencia, entre otros. 
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ABSTRACT 

Applications developed specifically for supporting Learning 
Management Systems (LMS) have been deemed effective when 
used in distance and hybrid teaching models. They are especially 
attractive and powerful aids in geographical areas where access is 
difficult, as in small communities and towns within the Brazilian 
Amazon forest. As the use of these systems brought changes in the 
teaching-learning process, monitoring and tracking of student 
performance also had to be rethought. This paper presents the 
development of a plugin LMS Monitor tool to aid educators in 
academic performance analysis of students in LMS Moodle. The 
tool is intended to collect indicative data of student access to, and 
participation in virtual classrooms environment and activities. In an 
initial case study at the Federal University of Amazonas 
(UFAM/Brazil), the LMS Monitor was made available to educators 
in two hybrid learning model courses. The usability and practicality 
of the tool were evaluated using TAM (Technology Acceptance 
Model) with Likert scale. Evaluation results indicated that LMS 
Monitor is an effective support aid to educators in the pedagogical 
monitoring and performance analysis of students, significantly 
contributing to improve student retention and promotion rates. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
– Distance Learning. 

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
Monitoring of Students; Learning Management System; Moodle. 
 

1. INTRODUCTION 

Currently, distance education (DE) is being presented as a solution 
to meet the new educational demands arising from changes due to 
globalization, which is not only an economic phenomenon, but also 
a transformation of space and time [1]. In Brazil, universities and 
higher education institutions, public and private, are using 
technological resources in order to improve the process of teaching 
and learning and thus encourage collaboration and interaction 
between students and teachers, enriching the content and form of 
teaching in distance education [2]. The available technological 
resources lessen the difficulties inherent to physical distance 
between students and teachers, because it allows the creation of a 
virtual environment that contributes to collaborative learning [3]. 

Thus, learning management systems (LMS) emerge as tools to 
support distance learning. Among the features presented by these 
environments, data management, administrative and pedagogical 
resources management, access control, and the creation of means of 
interaction between users can be cited [4]. 

Distance learning teaching models benefited particularly from the 
methods of teaching that combine various technological and 
traditional resources. This is mostly due to the flexibility of the 
proposed blended learning, eLearning, online learning and mobile 
learning. Consequently, the teaching-learning process has 
undergone continuous changes and the methods of monitoring and 
tracking performance and student learning also had to be rethought. 

The greatest difficulties of mediators of virtual courses, managed 
by an LMS, is precisely monitoring the academic performance of 
students in courses offered in these virtual environments. Failure 
rates, dropout and attrition are relatively high [2]. This reality has 
increasingly led many researchers in the field of education to 
conduct works to identify and reduce the causes of these issues. If 
in one hand technologies have enabled the offering of on-demand 
courses, on the other, there is the need to create ways to track their 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 45 - 52. Santiago de Chile.
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progress, detect in advance students with technological or learning 
difficulties, and therefore devise and implement intervention 
practices to ensure the highest utilization of the available resources 
in the LMS [5]. 

In the Amazon, these problems are compounded by the great 
distances between cities and the difficult logistics of navigating 
through the river basin, since roads are scarce. This makes an 
effective in-person educational support to students practically 
unfeasible [6]. This reality has required planning by the 
government agencies. In order to compensate for the geographical 
isolation of the region, the Center of Distance Education (CDE) [7] 
of the Federal University of Amazonas (UFAM) has been offering 
free higher education access to seventeen municipalities of 
Amazonas state (called hubs). Undergraduate and graduate 
programs are currently being attended by around 2,000 students in 
distance learning model. 

In this context, the LMS Monitor is presented as a tool for 
monitoring the academic performance of students in LMS Moodle.  
The goal is to assist professors, faculty and advisors in the task of 
monitoring the performance of distance learning students. For 
validation testing of the LMS Monitor application, data of student 
access to LMS and to other specific resources was used, along with 
activities specific to the pedagogical content of these classes. 
Evaluation questionnaires for the application were based on TAM 
[8] and the Likert scale [9] was utilized for its analysis. The LMS 
monitor falls into the category of tools to support learning analytics 
[10] based on its capabilities for monitoring, and learning 
performance analysis. 

This paper is organized as follows: Section 2 presents some works 
related to learning with the use of technological resources (Blended 
Learning) and student performance evaluation in LMS. Section 3 
presents the LMS Monitor app architecture and the description of 
the development of the plugin. Section 4 describes validation tests 
and application use cases. Finally, Section 5 provides final 
consideration and proposes discussions about the conclusions 
reached by this work. 

 

2. RELATED WORK 
 
The concepts of using blended learning to create a more flexible, 
engaging and effective learning experience have been widely used 
in various researches of computer science applied to education. 
This technique is characterized by being a combination of 
technology with traditional educational resources [11]. According 
to Finn [12], blended learning is defined to the “effective 
integration of various learning techniques, technologies, and 
delivery modalities to meet specific communication, knowledge 
sharing, and informational needs”. Traditional learning models 
[13] benefit from the advantages of hybrid teaching, especially 
when there is the need to use multi-modal resources and virtual 
classrooms. [11]. 

In some works related to this research and mentioned below, it’s 
been noted that the use of technological resources allied to 
traditional teaching-learning methods, the blended learning 
characteristics, have contributed in enriching experiments and to 
propose new ideas and solutions for educational guidance. In 
addition, the selected studies seek to identify contributions to the 

analysis of learning that were based on tools implemented to e-
learning, online learning or mobile learning, utilizing LMS or not. 

Gómez-Aguilar, Hernández-García, García-Peñalvo and Théron 
[14] implemented a tool to evaluate the interaction between 
students and facilitators in an LMS system using visual analysis. 
They found that the visualization tool facilitated the understanding 
and interaction of students in identifying patterns and the discovery 
of new information that was not evident in virtual platforms. In the 
experiments it was observed, within certain parameters, a 
relationship between final grades and the period of highest activity 
of students in LMS. The study results showed that the behavior in 
the LMS and academic performance are related, and this feature 
was repeated in different courses. 

The eTutor [15] is a system that enables monitoring the current 
state of students’ learning state and, in case the student fails to 
interact with learning objects in a LMS for a certain period of time, 
notifies the professor that interventions are needed using hints and 
alerts. Through the use of this tool, the professor may verify the 
participation in a certain proposed activity and send private or 
group messages, should an intervention be required. After 
experiments, the eTutor was considered efficient by the authors for 
promoting the monitoring of students.  

Some methodologies have been presented with the goal of 
evaluating students’ performance on a LMS [16] [17], such as those 
that analyzed interactivity levels and those that applied similarity 
metrics to evaluate academic performance. The proposition of 
Cobo, Angel, Rocha, and Rodriguez-Hoyos [16] developed a 
methodology to evaluate and to classify the interactivity level of 
students in LMS. To promote the improvement of the tutoring 
process in e-learning, a model with several criteria was presented, 
which allows professors to calculate an indicator of students’ 
interactivity in the virtual environment. That model allows 
mediators of virtual courses to identify how students use new 
technologies, and classify them based on behavior patterns. 
According to the authors, the calculation of interactivity index may 
provide advantages to professors when it comes to recognize 
students’ needs, for example, selecting the students with lowest 
levels of activity in the environment, and therefore facilitating an 
individualized intervention. 

The A4Learning framework [17] applies similarity metrics with 
activity available for students based on a historical record of data 
relating to the same virtual course taught previously, estimating 
performance and visually presenting the results obtained. In the 
reports made available by the application, similarities between 
students from previous and current semesters of the same course 
are presented. The paper proposal is to identify students that 
participated in previous semesters of same course, which presented 
similar behavior as students in the current course, to comparatively 
analyze the results obtained and to display them in a visual 
summary.  

Following this same line of academic performance analysis of LMS 
through visual reports, the paper of Silva, Teles Lucena and de 
Oliveira [18] presents the WebMonitor, a framework for 
monitoring students’ performance in LMS. It is in fact a plugin for 
LMS Moodle. According to the authors, this tool aims to facilitate 
the monitoring tasks of academic activities using graphic 
techniques of displaying information for analysis of interactions of 
students with learning elements in a virtual classroom. The data on 
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resources accesses and participation in activities are displayed in a 
Treemap chart [19], in which different colored boxes indicate the 
resource type accessed and the box size indicates the quantity of 
accesses to resource or activity. The tests performed allowed 
identifying signs of attrition or failing, and still offered mechanisms 
for a direct intervention of mediators of the virtual courses, in order 
to reduce the occurrence of these problems. 

Our paper proposes to make use of the advantages of blended 
learning, combining technological and traditional learning 
resources, in order to facilitate monitoring student performance in a 
LMS. Monitoring is done through reports made available to courses 
mediators, in which data are displayed graphically for clarity of 
information. 

 

3. LMS MONITOR ARCHITECTURE 
 
The LMS Monitor tool has been developed as a plugin for Moodle 
LMS and visually consists of a block with options inserted in the 
virtual room, as can be seen in Figure 1. Students’ monitoring is 
carried out based on school exercises grades, number of tasks 
executed and not executed, resources used and means of access to 
the LMS utilized (mobile or desktop), thus providing data for a 
performance analysis of the students. 

 

To collect student data, the plugin will have access to multiple 
tables of the Moodle database in order to verify the information 
about students’ interaction and performance in the virtual 
environment. Figure 2 shows the architecture of LMS Monitor 
where the actions of teachers and students using the system are 
represented. The flow of information consists of: (1) the student 
accesses Moodle, which in turn records the data and, (2) the teacher 
requests information on student interaction and performance, and 
the plugin responds with the information in graphical format. The 
student has the option of using a desktop computer and a mobile 
device such as mobile phone or tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Once the data is analyzed by the plugin, it provides the 

following information in its reports: 

• Evaluations over time; 
• The relationship between interaction and grade achieved; 
• The resources and activities accessed by students in a 

timeline; 
• The median of grades in relation to class, outliers values 

and students' grades by access device. 
 

The LMS Monitor consists of four modules: 

1) Performance Analysis: This module that allows users to 
analyze the performance of students in a course or group based on 
evaluations done. 

2) Unaltered Student Activities: This module presents all the 
activities turned in by the students, prior to any evaluation. 

3) Possible dropouts: This module shows the potential dropout 
students based on the amount of ungraded activities. 

4) Help: Provides help and instructions for the use of the 
plugin. 
 
These modules are accessed according to the option chosen by the 
course mediator. Figure 3 shows the LMS display with the menu 
options. 
 

 
 

Figure 1. LMS Monitor in virtual classroom of Moodle. 

 

Figure 3. LMS Monitor options. 
 

Figure 2. General architecture of LMS Monitor. 
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4. EXPERIMENTS 
 

4.1 Test Scenarios 
Validation tests of the LMS Monitor plugin were performed in 
three classes of three undergraduate courses of the Federal 
University of Amazonas, offered in blended mode in the 2015/2 
semester, according to Table 1. 
All classes utilized the Virtual Learning Environment Moodle in 
the 2.5.9 version, which is compatible with the version used by the 
Distance Education Center (CED) of the Federal University of 
Amazonas. A mobile application has also been made available to 
students. With this app, students can perform basic activities, 
participate in forums, messages, chats, and download and view 
files. 
 
 

Table 1. Classes Under Evaluation 

# 
Undergraduate classes 

Class Course Students 

01 Introduction to 
Computer Science 

Bachelor of 
Physics 28 

02 Introduction to 
Computer Science 

Electrical 
Engineering 42 

03 Discrete 
Mathematics 

Computer Science 43 

 
 

The methodology consisted of lectures, practical classes in 
laboratory and periodic evaluations. The practical classes were 
composed of programming laboratories and exercises that could be 
carried out in the actual class or remotely. This way students had 
weekly in-person interactions with the teacher in the laboratory, 
and on other scheduled days when there were no regular classes 
with the teacher, tutors were available to assist students, both in the 
classroom as well as remotely.  

The courses were structured in the form of topics, with content 
distributed in modules. In these modules, activities presented in the 
courses generally corresponded to a Quiz, a Task and a Forum, 
with resources being the URL, and files download and upload. Also 
available were blocks of information such as Upcoming Events, 
Recent Activities, Latest News, among others. 

 

4.2 Analysis of a class 
 
To exemplify the LMS Monitor actions, data from class #2 were 
selected. When the Performance Analysis option is selected, a 
screen with evaluations conducted is shown (Figure 4). The 

evaluations are shown in a timeline where the start of each bar 
refers to the date when the activity was available. The final bar 
refers to the final date to post the activity.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To start the performance analysis, a students group, the type of 
evaluation and the graphics option group must be chosen. The 
graphic options are: (1) Interaction and Grade, (2) Interaction 
through access and (3) Approved, disapproved and gradeless 
students. 

If the option (1) is chosen, the plugin will show a scatter plot 
(Figure 5), which will show the grade according to the students’ 
interaction related to the chosen activity. Each point represents a 
student, the values in x-axis represent the grades and the values in 
y-axis represent the student interaction in the college period in 
which access to the activity was allowed. The students that have 
grades with value -1 are the ones that don't have grade and are 
possible dropouts. 
If the chosen graphic is the type (2), the plugin will show the grade, 

the amount of students’ accesses to the LMS Moodle by a device 
type (Figure 6). 

 

 

 

 
 

Figure 5. Grades according to the interaction of students. 

Figure 4. Evaluations conducted 
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For the option (3), it will be shown the general situation of the class 
(Figure 7). 

 
 

 
 
 
 
 

4.3 LMS Evaluation 
 
For a qualitative assessment of the LMS Monitor, online 
questionnaires were applied, answered after the end of classes of 
the second semester of 2015. Through these questionnaires, the 
participants (teachers and tutors) expressed their views on the use 
of the LMS Monitor tool for supporting classes in LMS Moodle. 
To investigate the acceptance of the tool, TAM [8] was employed, 
which attempts to explain attitudes and behavior of people in the 
acceptance of technologies. The questionnaire consisted of 
questions of identification data, utilization of the Moodle, 
perceived usefulness and ease of use, intentions of utilizing the tool 
in the future, compatibility with faculty work, as well as essay 
questions seeking opinions about the advantages and disadvantages 
of the tool. Following are arranged the questions of the 
questionnaire: 
1 – Identification data: 
Age, sex, and job. 
2 – Experience in the use of the LMS Moodle: 
Have you ever utilized the LMS Moodle before?  

3 – Ease of use of the LMS Moodle: 

Was it easy for me to learn how to use the tool? 
Did I get confused while utilizing the tool? 

4 – Perceived usefulness of the LMS Monitor: 
Will the use of the plugin enable me to complete my tasks any 

faster? 
Would the use of the plugin enable me to improve my 

performance? 
Would the use of the plugin enable me to improve my 

productivity? 
Would the use of the plugin enable me to improve my efficacy? 
Would the use of the plugin make my job easier? 
Would I consider the plugin useful in my job? 

5 – Perceived ease of use of the LMS Monitor: 
Was it easy for me to use the plugin? 
Would I consider the plugin easy to control in order to do what 

I want it to do? 
Was my interaction with the plugin clear and understandable? 
Was it easy for me to become proficient in the use of the 

plugin? 
Is it easy to remember how to perform tasks using the plugin? 
Did I find the plugin easy to use?  

6 – Intentions of utilizing the LMS Monitor in the future: 
Assuming the plugin is available; would I regularly take 

advantage of using it? 
Would I rather use the plugin instead of other alternatives such 

as Moodle’s standard reports? 
Would I like to use the plugin in the future to facilitate my job? 

Figure 6. Interaction through access. 

 

Figure 7. Approved, disapproved and gradeless students. 
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7 – Suitability to the user’s activities: 
Is the plugin suitable and compatible with work style? 
Is the use of the plugin suitable for all aspects of my work? 
Is the plugin compatible with the way I organize my work? 

8 – Advantages and disadvantages of the tool: 
Based on your experience using the plugin, what are the advantages 
and disadvantages you could point? 

9 – Additional comments. 
To correctly evaluate responses to questions 3 to 7, and order to 
properly assess the level of agreement of respondents, Likert scale 
[9] was employed. It is a 5-point of psychometric responses: 
Strongly Disagree, Disagree, Indifferent, I agree and Strongly 
Agree. 

Identification data analysis revealed participants age varies between 
23 and 35 years, 80% are male and 20% female. Four tutors and 
one professor participated in the evaluation. Following are the 
responses divided by topic: 

• Experience with LMS Moodle 
 

The previous experience that participants might have had in using 
the Moodle virtual learning environment has found that 40% of 
surveyed had already used this platform, while 60% had not used. 

 
• Ease of use of LMS Moodle  

 
In regards to the question “Was it easy for me to use the plugin”, 
40% of respondents agreed it was easy, 20% strongly agreed, 20% 
disagreed and 20% considered it indifferent. Interestingly, 60% of 
participants have not had previous contact with LMS Moodle, 
nonetheless this same percentage agreed that learning to use this 
environment was easy. 

 
• Perceived usefulness of the LMS Monitor 

 
On the question “Will the use of the plugin enable me to complete 
my tasks any faster”, 60% of respondents agreed while 40% were 
indifferent. On the question “Would the use of the plugin enable 
me to improve my performance”, 40% agreed and 40% strongly 
agreed, while 20% were indifferent. Responding to questions about 
“Would the use of the plugin enable me to improve my 
productivity”, 60% are indifferent, 20% agreed and 20% strongly 
agreed. 

 
On questions “Would the use of the plugin enable me to improve 
my efficacy” and “Would the use of the plugin make my job 

easier”, 60% of respondents strongly agreed, while 40% were 
indifferent. On the question “Would I consider the plugin useful in 
my job”, 40% of respondents said they agree and 40% strongly 
agreed, while 20% were indifferent. 

 
As for the perceived usefulness of the tool, it can be noted that a 
larger number of participants was indifferent on the question 
“Would the use of the plugin enable me to improve my 
productivity”. However, as can be seen in Figure 8, on all other 
questions the level of agreement (agree and strongly agree) is 
always higher considering the opinion of respondents in its entirety. 
 

• Perceived ease of use of the LMS Monitor  
 

The responses related to the ease of use of the LMS Monitor, 
referring to questions “Was it easy for me to learn how to use the 
tool”, “Would I consider the plugin easy to control in order to do 
what I want it to do”, “Was my interaction with the plugin clear 
and understandable” and “Did I find the plugin easy to use “, 80% 
of respondents agreed and 20% strongly agreed. Responding to the 
question “Was it easy for me to become proficient in the use of the 
plugin”, 100% of users said they agree. Regarding the question “Is 
it easy to remember how to perform tasks using the plugin”, 60% of 
respondents agreed, 20% strongly agreed, while 20% were 
indifferent. 

 
As for the perceived ease of use, it resulted in 20% of respondents 
being indifferent only to the question “Is it easy to remember how 
to perform tasks using the plugin”, while for the remaining 
questions, 80% of respondents tend to agree that the LMS Monitor 
is easy to use. 

 
• Future use of LMS Monitor 

 
In relation to future use intentions of the plugin as the question 
“Assuming the plugin is available; would I regularly take 
advantage of using it,” 20% of respondents were indifferent, 40% 
agreed and 40% strongly agreed. Responding to questions about 
“Would I rather use the plugin instead of other alternatives such as 
Moodle’s standard reports”, 40% agreed and 40% strongly agreed, 
while 20% were indifferent. However, on the question “Would I 
like to use the plugin in the future to facilitate my job”, 60% agreed 
and 40% strongly agreed. About the intentions of future use of the 
plugin on two questions some participants responded indifferent 
when asked about “Assuming the plugin is available; would I 
regularly take advantage of using it,” and “Would I rather use the 
plugin instead of other alternatives such as Moodle’s standard 
reports” respectively 40% and 20% were indifferent. However, 
most of the questions resulted in a higher level of agreement. 
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• Suitability 

 
In respect to the suitability of the plugin for the work carried out by 
respondents, it’s been verified on the questions “Is the plugin 
suitable and compatible with work style” and “is the use of the 
plugin suitable for all aspects of my work”, 80% of respondents    
agreed and 20% were indifferent. However, on the questions “Is the 
use of the plugin suitable for all aspects of my work” and “Is the 
plugin compatible with the way I organize my work”, 40% agreed, 
40% strongly agreed (80% when grouped in terms of agreement) 
and 20% were indifferent. This means that most of the participants 
agree that the tool is appropriate for use in their teaching activities. 
Some informal interviews were also conducted with tutors and 
teachers within the experiment (a total of six tutors and four 
teachers). Even from the informal perspective, it’s been observed 
that the LMS Monitor plugin presented advantages for the 
respondents, especially regarding the capability of analyzing class 
data in a number of ways, enabling analysis of students’ interaction 
within the environment, and to offer visual reports on the general 
state of the group under study. In addition, the various options for 
viewing the information in graphical format were considered very 
useful for mediators. 
 

5. CONCLUSIONS 
 
This article presents the LMS Monitor plugin, a tool to aid 
educators in academic performance analysis of students in LMS 
Moodle. The main goal of this study was to analyze the implication 
of using visual tools to monitor the performance of students, and 
provide resources to improve integration and information needs to 
assist professors or mediators of a virtual classroom: performance 
analysis and progress, possible dropouts, student’s activities and 
resources tracking, among others. 

The review of literature and some articles, included in this paper on 
Section 2, shows that there are many works that use blended 
learning as a technological tool to enrich educational experiences 
and promote students involvement in virtual courses managed by 
LMS. In the UFAM CDE, some difficulties experienced by 
mediators using Moodle are related to the interaction with and 
tracking of students performance [21]. A preliminary case study at 
CDE using LMS Monitor had been conducted. The usability and 

practicality of the tool were evaluated using TAM with Likert scale 
for its analysis. 

The description of the LMS Monitor architecture was described on 
the Section 3. The goal of the tool is to collect and monitor the 
performance of the students to provide visual analysis for the 
relationship between the interaction and the student’s performance 
on the LMS, assisting professors or tutors in monitoring the 
performance of distance learning students.  

The evaluation results presented on Section 4 showed that the LMS 
Monitor is an effective support aid to educators in the pedagogical 
monitoring and performance analysis of students, and that 
educators are comfortable with the use of this system. Preliminary 
results of the use of this tool indicate that it significantly 
contributes to improving student retention rates. 

As future work, we think that it is necessary to investigate the 
application of new techniques to improve visual representation, 
with easier to use features and, thereby increasing the power of 
learning analytics to provide mediators of the educational process 
an enhanced understanding of their students. In the meantime, it is 
important to provide students awareness of their intellectual 
development, helping them in self-adjusting their learning 
processes. 
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Figure 8. Perceived of the usefulness of LMS Monitor. 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze the process of deploying a virtual 
laboratory focused on teaching practices for Education Course 
students. It provides a brief review of the literature to identify the 
concepts, main types and applications of virtual labs in the 
academic context. Used as empirical field Virtual Science 
Laboratory developed on an experimental basis for the discipline 
Contents, Methodology and Practice of Teaching Science and 
Environmental of the Education Pedagogy course of Estacio de Sa 
University. Demonstrates pedagogical approaches that guided its 
construction, categories, technological options and issues related 
to the design, usability and accessibility. It points out that these 
environments may constitute powerful tool for collaborative 
learning. 
 
RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de 
implantação de um laboratório virtual focado nas práticas de 
ensino para alunos do Curso de Pedagogia. Traz uma breve 
revisão da literatura a fim de identificar os conceitos, principais 
tipos e aplicações dos laboratórios virtuais no contexto 
acadêmico. Utiliza como campo empírico o Laboratório Virtual 
de Ciências desenvolvido em caráter experimental para a 
Disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de 
Ciências e Educação Ambiental do Curso de Pedagogia da 
Universidade Estácio de Sá. Demonstra as abordagens 
pedagógicas que nortearam sua construção, as categorias, as 
opções tecnológicas e questões relacionadas ao design, 
usabilidade e acessibilidade. Ressalta que estes ambientes podem 
se constituir em poderosa ferramenta para a aprendizagem 
colaborativa. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance learning 

General Terms 
Human Factors, Design, Collaborative learning, Virtual 
Laboratories, Virtual Learning Environments 

Keywords 
Educação a Distância. Laboratórios Virtuais. Práticas de ensino. 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias da informação e comunicação, ou simplesmente 
TIC, oferecem uma infraestrutura que nos permite a interação em 
rede de seus integrantes. Todo esse processo, como destaca Lévy 
[9] acabou por criar um novo paradigma, onde a informação é a 
matéria-prima. A tecnologia passa, assim, a permear toda a 
atividade humana, aplicando sua lógica de redes em qualquer 

sistema ou conjunto de relações. A tendência é que esta integração 
continue crescendo, potencializando as formas de interação entre 
os indivíduos e as tecnologias em diferentes áreas. 

Castells [5] defende o pressuposto de que as TIC têm tido 
participação preponderante nos arranjos do mundo 
contemporâneo e, consequentemente, na constituição de um novo 
cenário ora apresentado. Aponta que a revolução tecnológica tem 
trazido consequências para os campos da economia e para a vida 
social em geral. Destaca que deve existir uma crescente interação 
e diálogo entre a universidade e a sociedade, de forma a 
possibilitar que as pesquisas e os saberes produzidos na academia 
possam concretizar-se em projetos e tecnologias que sejam 
relevantes para a coletividade.  

A introdução das TIC no contexto escolar, e em particular, no 
Ensino das Ciências Naturais, confere uma alteração nos papéis 
de todos os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 
Isso depende, antes de tudo, de uma formação do professor que o 
torne capacitado a utilizar e contextualizar as TIC na sua prática 
pedagógica. Essa questão extrapola a simples instrumentalização 
tecnológica do docente ou da instituição de ensino.  

Trabalhar com o conhecimento no contexto escolar exige outras 
práticas docentes que consolidem não apenas conhecimentos 
acadêmicos e competências técnicas e sociais, mas que 
configurem um “saber fazer” que extrapole os processos de 
reprodução. Para isso concorrem as novas concepções sobre a 
educação, as revisões e atualizações nas teorias de 
desenvolvimento e aprendizagem, o impacto das TIC sobre os 
processos e práticas de ensino e de aprendizagem, suas 
metodologias, técnicas, recursos e materiais de apoio. 

Percebe-se que muitas práticas, ainda hoje, são baseadas na 
reprodução do modelo convencional, na mera transmissão de 
informações (algumas, inclusive, sob nova roupagem, apoiando-se 
em novas tecnologias) tendo como recurso exclusivo o livro 
didático; outras já incorporam avanços, produzidos nas últimas 
décadas, sobre o processo de ensino e aprendizagem em geral e 
sobre o ensino de Ciências em particular. 

O potencial das TIC, quando utilizadas de maneira efetiva no 
ensino das ciências, está relacionado com a reestruturação do 
currículo, a redefinição de metodologias de ensino e, claro, no 
cuidado na formação dos professores. Estas tecnologias permitem 
o acesso a um conjunto de informação e recursos cuja utilização 
implica o desenvolvimento de habilidade, de interpretação e de 
reflexão crítica [3] 

De forma geral, o ensino das Ciências Naturais exige, tanto dos 
docentes quanto dos alunos, que as teorias e conceitos 
apresentados em sala de aula sejam experimentados na prática de 
maneira que se efetive a construção de conhecimentos e não 
apenas a reprodução conteúdos.  

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 53 - 61. Santiago de Chile.
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Importante registrar que laboratórios equipados precisam fazer 
parte desta rotina de ensino-aprendizagem no contexto acadêmico, 
propiciando assim os recursos necessários para o desenvolvimento 
de soluções didáticas. Entretanto, estes laboratórios podem não 
estar disponíveis, por uma série de fatores como localização 
geográfica dos alunos (como aqueles do Ensino à Distância) ou 
pelo alto custo de instalação manutenção destes espaços. Como 
corroboram Victorino et al. [22]: 

[...] se por um lado a utilização de novas tecnologias, 
aliada aos sistemas de comunicação, proporciona um 
avanço sem precedentes na área da educação e na rápida 
difusão do conhecimento, como ocorreu nos anos 80 com 
a informatização dos laboratórios de pesquisa científica, o 
fato é que a utilização das chamadas TIC em laboratórios 
didáticos ainda representa um custo elevado (p. 1724) 

Logo, a utilização de recursos computacionais é uma estratégia 
didática que pode minimizar a deficiência encontrada na maioria 
das escolas. O uso de softwares educacionais que simulam 
experimentos reais tem sido uma alternativa para que as 
Instituições de Ensino disponibilizem o mínimo de recurso 
didático para ministrar uma aula experimental. 
Neste contexto os Laboratórios Virtuais se constituem em 
ambientes eletrônicos para colaboração e experimentação à 
distância; fomenta à pesquisa e outras atividades criativas; para 
produzir resultados usando informações compartilhadas entre seus 
usuários e mediadas pelas TICs.  
Considera-se ainda que os chamados Laboratórios Virtuais vêm 
ocupando espaço de destaque no contexto acadêmico e, com o 
avanço da Educação à Distância, a demanda por este tipo de 
laboratório vem aumentando com o intuito de suprir uma lacuna 
no que se refere às aulas práticas. 
De acordo com Lima [11]: 

[...] a proposta de uso de experimentos virtuais com 
acesso remoto encontra respaldo, em estudos que 
demonstram o crescimento no número de usuários da 
Internet em quase todos os segmentos da sociedade 
brasileira. Este crescimento pode ser observado nos 
estudos apresentados pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), pelo Comitê 
para a Democratização da informática (CDI), pelo Comitê 
Gestor da Internet no Brasil e pela inglesa Point Topic[...] 

As iniciativas de criação e aplicação dos Laboratórios Virtuais, 
identificadas na literatura, demonstram que estes recursos podem 
ser empregados como instrumento para dinamizar e enriquecer as 
práticas pedagógicas. Constituem-se ainda em espaço de registro 
da produção acadêmica e podem catalisar a integração e 
colaboração das produções, sobretudo nos Cursos de Licenciatura 
à Distância, tornando esse processo mais eficaz e significativo.  
Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo 
demonstrar a implantação do Laboratório Virtual de Ciências – e-
Ciênci@s, desenvolvido em caráter experimental na Disciplina 
Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de Ciências e 
Educação Ambiental do Curso de Pedagogia da Universidade 
Estácio de Sá. 
Para atingir o objetivo descrito, abordam-se, na seção 2 os 
procedimentos metodológicos que nortearam a condução deste 
estudo bem como as fases da pesquisa. Na seção 3 são descritos 
os conceitos, características fundamentais e trabalhos relacionados 
e na seção 4 são descritas as opções tecnológicas e a estrutura 

inicial do e-Ciênci@s. Finalizando, na seção 5, são tecidas 
algumas considerações sobre panorama da utilização dos 
Laboratórios Virtuais no processo de ensino-aprendizagem, 
sobretudo no Ensino Superior. 

2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 
O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa 
com objetivos exploratórios e descritivos, pois se tem a pretensão 
de investigar, analisar, refletir e interpretar a realidade à medida 
que se procure entendê-la [13].  

Além da revisão de literatura, optou-se pelo Estudo de Caso, pois 
este se caracteriza como uma abordagem metodológica de 
investigação especialmente adequada quando procuramos 
compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 
complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 
fatores. E, enquanto método qualitativo, consiste geralmente em 
uma forma de aprofundar uma unidade individual. É adequado 
para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito 
controle sobre o fenômeno estudado. [24] 

O campo empírico desta pesquisa será o Laboratório Virtual de 
Ciências, implantado experimentalmente em 2015, na Disciplina 
Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de Ciências e 
Educação Ambiental do Curso de Pedagogia da Universidade 
Estácio de Sá. 

2.1 O universo da pesquisa 
A disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de 
Ciências e Educação Ambiental é um componente curricular 
pertencente ao núcleo de formação profissional no contexto do 
Curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. Tem como 
premissas levar o aluno a analisar as relações entre Educação 
Ambiental e Ensino de Ciências, bem como promover a reflexão 
sobre a importância da educação científica e da educação 
ambiental nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Procura 
demonstrar as origens das ciências e suas relações com as outras 
formas de conhecimento, caracterizando o conhecimento 
científico em uma realidade histórica e contextualizada. Traz 
consigo os seguintes objetivos: 

• Conhecer as origens das ciências, discutindo suas 
relações com as outras formas de conhecimento. 

• Caracterizar o conhecimento científico em uma 
realidade histórica e contextualizada. 

• Atualizar conceitos que são desenvolvidos em Ciências 
Naturais e na Educação Ambiental nas séries iniciais do 
ensino fundamental. 

• Identificar relações entre Educação Ambiental e 
Cidadania  

• Apresentar alternativas metodológicas para o ensino das 
ciências naturais e Educação Ambiental nas séries 
iniciais do ensino fundamental. 

A referida Disciplina está presente nos modelos presencial e 
EAD, possuindo uma carga-horária de 72 horas-aula, sendo 36 
horas teóricas e 36 horas práticas. 
Em relação ao Ensino a Distância a Universidade Estácio de Sá 
desenvolveu um modelo híbrido, proprietário, cuja metodologia 
para os processos de ensino e de aprendizagem se dá pela 
convergência de meios na oferta de conteúdo e pela integração 
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em rede através da interação entre aluno e professor. Essa 
metodologia toma como ponto focal o ambiente virtual de 
aprendizagem, já que este integra um conjunto de interfaces de 
conteúdos e interfaces de comunicação, encerrando um espaço de 
objetos técnicos e tecnológicos aliados às redes sociais ali 
constituídas, permitindo integrar conteúdo à comunicação entre 
atores durante os processos de ensino e de aprendizagem. No que 
se refere à convergência de meios para a construção do 
conhecimento, concebeu-se um ambiente virtual de aprendizagem 
que integraliza aulas transmitidas via web, conteúdo online, 
material didático; biblioteca virtual e ferramentas 
comunicacionais. [21] 

 
Figura 1 – Ambiente Virtual de Aprendizagem – Visão geral 

 
Considerando ainda que os Laboratórios Virtuais vem atraindo 
interesse no contexto acadêmico e, com o avanço e a capilaridade 
do acesso às TICs, a demanda por este tipo de laboratório vem 
aumentando com o intuito de suprir uma lacuna no que se refere 
às aulas práticas.  
Assim, os Laboratórios Virtuais de Conteúdos, Métodos e 
Práticas de Ensino foram implantados em caráter experimental em 
2015 com três propósitos: 

• Fomentar a cultura da colaboração, observação e 
investigação no processo de ensino-aprendizagem nas 
áreas de Matemática, Ciências Naturais, Artes , História 
e Geografia, Língua Portuguesa e Alfabetização e 
Letramento 

• Contribuir para uma formação experimental voltada para 
aplicação do conhecimento científico no contexto 
escolar 

• Demonstrar as possibilidades da Educação Ambiental 
enquanto tema transversal 

Importante destacar que estes Laboratórios permitem uma relação 
interdisciplinar entre os diversos conteúdos, bem como agregam a 
possibilidade de se estabelecer uma relação entre aprender na 
realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente 
sistematizados e as questões da vida real dos alunos. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E 
ESTUDOS RELACIONADOS 
 
Para este estudo foram identificados os trabalhos de Lima; 
Medrado Neto; Martins [10] que procuram distinguir e delimitar 

as diferenças entre laboratório real, laboratório virtual, laboratório 
remoto e laboratório virtual remoto. Destacam ainda que: 

[...] os laboratórios virtuais, historicamente recentes, 
surgiram da necessidade de adaptação dos laboratórios 
reais em um novo contexto capaz de atender ao aluno 
geograficamente distante. Para o laboratório virtual ainda 
não existe definição e conceituação padronizadas ou 
consenso entre os pesquisadores envolvidos [...] Os 
conceitos e definições sobre esse tipo de laboratório 
diferem de autor para autor que, entre tantas definições, é 
apresentado como ambiente, programa, bancada e outros.  

No sentido de classificar e conceituar esses recursos, Zuffo [25] 
categoriza os Laboratórios Virtuais em três tipos, conforme tabela 
abaixo: 
 

Tabela 1 – Tipos de Laboratório Virtual 

Tipo Característica 

Multimídia 

Apresentam o conteúdo de maneira ampla 
e de fácil compreensão através de sons, 
textos, animações e imagens, com a 
demonstração de como se faz determinada 
prática. 

Realidade Virtual 
Possibilitam imersão total do usuário no 
mundo virtual, trabalhando o conceito de 
simulação do ambiente laboratorial. 

Realidade 
Aumentada 

Permitem ao usuário interagir com objetos 
tridimensionais inseridos no mundo real 
mediante algum dispositivo tecnológico 
(luvas e/ou óculos 3D, por exemplo) que 
possibilita essa visão pelo usuário. 

Fonte: Adaptado de Zuffo [25] 
 
Victorino et al.[22] descrevem a iniciativa de implantação do 
Laboratório Virtual de Atividades Didáticas no contexto da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro que oferece através da 
internet experimentos controlados e monitorados remotamente, 
trazem uma discussão acerca das delimitações conceituais e 
terminológicas que norteiam o projeto. 
Nesta mesma linha, Bottentuit Junior; Coutinho [4] relatam a 
experiência do desenvolvimento de um laboratório virtual 
utilizando o MOODLE como plataforma tecnológica. Descrevem 
as vantagens e desvantagens de aplicação dos laboratórios virtuais 
e trazem um panorama da utilização deste recurso no ambiente 
universitário. 
Complementando, os trabalhos de Lucena; Santos; Silva [12] e 
Schmitt; Jacques; Vieira [19] demonstram que os Laboratórios 
Virtuais voltados para os processos de ensino-aprendizagem no 
Ensino Superior, tendem a apresentar as seguintes características: 

• Possibilidade de simulação de experimentos virtuais de 
forma a divulgar o conhecimento científico; 

• Utilizar os recursos da Web 2.0 para fomentar a prática 
da aprendizagem colaborativa; 

• Incluir experimentos, simulações e apresentações 
remotas não interativas e assíncronas; 

• Difundir o corpo de conhecimento das ciências naturais 
e de demais áreas do conhecimento e a metodologia de 
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investigação científica entre os alunos através da 
realização de atividades experimentais a distância 

Souza [20] demonstra ainda que os laboratórios virtuais são muito 
importantes para o processo de ensino- aprendizagem, pois 
diversificam as estratégias didático-pedagógicas e fomentam uma 
maior interação com o material didático [...] possibilitando aos 
alunos acesso aos recursos de experimentação sem restrições de 
tempo e limitações de espaço dos laboratórios reais.  

4. O LABORATÓRIO VIRTUAL DE 
CIÊNCIAS - e-Ciênci@s 
 

O Laboratório Virtual de Ciências está disponível em 
http://laboratoriovirtualdeciencias.com e foi concebido 
inicialmente para servir de extensão dos Laboratórios de Práticas 
de Ensino que servem ao Curso de Pedagogia da Estácio nos 
diversos Campi e Polos EAD.  
Disponibiliza informações para tornar as aulas práticas mais 
simples, traz opções metodológicas e sequências didáticas; links 
de outros laboratórios virtuais, museus de Ciências, práticas de 
Educação Ambiental, projetos de confecção de materiais didáticos 
para aulas experimentais, publicações diversas para complementar 
seus estudos na Disciplina Conteúdo Metodologia e Prática do 
Ensino de Ciências e Educação Ambiental. 
A equipe responsável pelo projeto conta com o Professor 
Conteudista da Disciplina, uma docente da área de Educação 
Ambiental. Pelo caráter interdisciplinar, demais professores das 
Disciplinas de Conteúdos, Métodos e Práticas de Ensino ligados à 
Universidade participam da organização e seleção dos itens, 
atividades e planejamento dos fóruns das Disciplinas. 

 

 
Figura 2 – Laboratório Virtual de Ciências: página inicial 

 
 
Importante ressaltar que os alunos também contam com recursos 
similares ao e-Ciênci@s ligados às disciplinas de práticas de 
ensino, com acesso a vídeos produzidos pelos professores para 
suas práticas como espaço para publicação dos recursos 
produzidos nas disciplinas e depositados na Brinquedoteca 
Itinerante ou presencial nos Polos, digitalizados ou produzidos 
como recursos digitais. 

Destaca-se que estes laboratórios contribuem com atividades de 
pesquisa, com trabalhos de grupos de alunos e com a formação de 
professores em um programa de educação continuada através de 
cursos, oficinas, palestras e confecção de materiais didáticos, 
aprimorando o processo ensino-aprendizagem. [22]  

 

4.1 Opções tecnológicas  
Como destaca Litto [11], é importante planejar e criar objetos de 
aprendizagem que sejam estimulantes, incluindo animações, 
simulações e estimulem a interação de forma que os participantes 
entendam e concretizem o seu conhecimento. Portanto, é essencial 
criar espaços em que os acadêmicos descubram suas habilidades e 
desenvolvam outras. E o e-Ciênci@s foi concebido com este 
intuito. 

Por se tratar de um projeto experimental, precisaríamos de um 
aplicativo de conteúdo para web que fosse gratuito e que o tipo de 
licença fosse aberta licença aberta, nesse sentido, foi feita a opção 
pela plataforma WordPress. Sua escolha de deu em função de 
possuir código aberto, distribuição gratuita pelo conjunto de 
recursos e por valorizar o design, os padrões web e a usabilidade. 

O WordPress se caracteriza como um aplicativo de sistema de 
gerenciamento de conteúdo para Web, escrito em PHP com banco 
de dados em MySQL. Criado por Ryan Boren e Matthew 
Mullenweg, é distribuído sob a GNU General Public License.  É 
uma das ferramentas mais utilizadas na criação de blogs. 
Entretanto, por possuir recursos distintos, são observados sites de 
comércio eletrônico, revistas, jornais, diretórios e outros projetos 
utilizando essa plataforma. Fato atribuído por sua capacidade de 
extensão através de plug-ins, temas e programação PHP e ser 
personalizável o suficiente. [7] 
Ainda em relação à escolha do WordPress enquanto plataforma 
para o E-Ciênci@s, destacam-se as seguintes funcionalidades: 

• Gestão de usuários – acesso aos diferentes recursos de 
acordo com o perfil do usuário – professor responsável, 
tutor, monitor, por exemplo – facilitando a gestão do 
conteúdo, das atividades e postagens.  

• Categorias – possibilidade de organização do conteúdo 
em categorias e subcategorias facilitando a navegação  e 
a inclusão dos conteúdos, de acordo com as 
especificidades da Disciplina 
Facilidade de uso e edição –  editar textos, templates e 
arquivos diretamente no navegador web garantindo 
flexibilidade na gestão dos conteúdos 

• Recursos multimídia – Possibilidade de Incorporar 
áudio e vídeo usando “shortcodes”, a URL do arquivo 
ou simplesmente fazendo referência a outros sites. 

A partir das categorias elencadas na Tabela 1 (no item 3), o e-
Ciênci@s, pode ser classificado como um recurso do tipo 
multimídia, pois, até em função da plataforma tecnológica 
escolhida inicialmente, procurou-se utilizar diversas modalidades 
de mídias, além de garantir uma navegação rápida, amigável e 
sempre disponível para apresentar variadas informações, 
conteúdos e diversos recursos didáticos que auxiliam aos alunos e 
professores a tornar suas práticas mais dinâmicas e motivadoras. 
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4.2 Abordagens e requisitos pedagógicos 
Após a decisão de implantação do Laboratório Virtual de 
Ciências, foi necessária a escolha de uma das concepções teóricas 
de aprendizagem que orientaria a sua construção. A escolha do 
referencial teórico de aprendizagem é importa, pois leva à 
compreensão de como o sujeito aprende, como ele se apropria e 
constrói e reconstrói o seu conhecimento. 
Percebeu-se que neste tipo de empreitada, não há uma ou outra 
concepção “consolidada”. Fato que levou a uma adaptação das 
teorias existente e uma “adequação pedagógica” em função das 
escolhas tecnológicas. Logo, dentre as várias concepções optou-se 
por um “blended” da teoria de aprendizagem Construtivista de 
Piaget e a Teoria da Atividade por possuírem as seguintes 
características: 

• Construtivista (Piaget) – A aquisição de 
conhecimentos depende tanto de certas estruturas 
cognitivas inerentes ao próprio sujeito, como de sua 
relação com o objeto. 

• Teoria da Atividade (Engestron, 1987) – Principal 
aspecto é a mediação. Tem como princípio a ação de um 
sujeito mediada por uma ferramenta e destinada a um 
objetivo. Uma atividade tem um motivo principal ou 
objeto e envolve a realização de diversas ações que são 
compostas por operações desenvolvidas de forma 
individual ou coletiva 

 
O e-Ciênci@s foi então concebido como um ambiente onde os 
alunos são estimulados à exploração de novos métodos, conceitos 
e experimentações permitindo à consolidação do aprendizado e à 
construção do conhecimento. 
Observaram-se ainda os requisitos pedagógicos que estão 
relacionados às estratégias de apresentação das informações e 
atividades exigidas no processo ensino-aprendizagem [1]. 
Evidenciam que na construção de um recurso com aplicações 
didáticas, no caso o e-Ciênci@s, é importante que sejam 
considerados os requisitos pedagógicos: 

• Contexto de aprendizagem – seleção de objetos de 
aprendizagem que sejam pertinentes; 

• Adequação aos conteúdos curriculares – relação direta 
com o contexto da disciplina, unidade curricular ou ênfase ao 
trabalho interdisciplinar; 

• Aspectos didáticos – clareza dos conteúdos, formas de 
incentivo à participação, avaliação e retorno aos alunos; 

• Mediação pedagógica – o papel do docente ao agir no 
contexto de aprendizagem; e,  

• Facilidade de uso – facilidade dos alunos e demais usuários 
em utilizar o laboratório. 

Enquanto espaço de aprendizagem, o Laboratório Virtual de 
Ciências tem como premissa ser um ambiente inventivo, com alto 
grau de liberdade procurando conduzir os alunos a uma análise 
dos conteúdos disponibilizados no ambiente e que se estabeleça 
relação direta com os conteúdos apresentados na Disciplina.  

 

 
Figura 3 – Atividade colaborativa 

A figura 3 demonstra uma das atividades voltadas para a prática 
da Educação Ambiental no contexto escolar. As aplicações e 
demonstrações valorizam o uso de imagens e vídeos para que se 
reforcem os conceitos e permitam a construção e reconstrução do 
conhecimento por parte dos alunos. 

4.3 As categorias  
Inicialmente o Laboratório foi divido em 7 categorias, todas 
explicitadas na página inicial. As categorias foram escolhidas para 
facilitar a navegação e orientar na seleção do material (atividades, 
conteúdos, objetos, metadados, etc.). São elas: 
 

Tabela 2 – Laboratório Virtual e suas categorias 

Categoria Escopo 

APRESENTAÇÃO Contextualiza e descreve o propósito 
do Laboratório 

AULAS, ATIVIDADES, 
EXPERIMENTOS, 

MOOCS, ETC. 

Descreve vários conteúdos ligados à 
Disciplina contendo vídeos com 
experimentos, sequências didáticas, 
relatos e MOOCs temáticos 

BIBLIOTECAS 
VIRTUAIS, PORTAIS, 

MUSEUS 

Serviços de informações que reúnem 
informações dispersas, capturadas, 
organizadas, sistematizadas, 
integradas e disponibilizadas na 
Internet incluindo publicações e 
colaborações dos alunos 

EVENTOS 

São listadas notícias, reportagens 
entrevistas relacionadas às boas 
práticas da área de ensino de 
Ciências, Educação Ambiental e 
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áreas correlatas. 

MATERIAIS 
DIDÁTICOS 

Traz objetos educacionais de acesso 
público, em vários formatos e para 
todos os níveis de ensino. 

NOTÍCIAS 

Notícias, reportagens entrevistas 
relacionadas às boas práticas da área 
de ensino de Ciências, Educação 
Ambiental e áreas correlatas. 

PROJETOS EM 
CIÊNCIAS E 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Descrevem projetos de Educação 
Ambiental e Ciências como recurso 
para se trabalhar a 
interdisciplinaridade e que podem ser 
desenvolvidos no ambiente escolar a 
fim de fomentar o raciocínio e a 
criatividade dos alunos. 

RECURSOS 
EDUCACIONAIS 

ABERTOS 

Destacam-se Recursos Educacionais 
Abertos que se constituem em 
materiais de ensino, aprendizado e 
pesquisa em qualquer suporte ou 
mídia, que estão sob domínio 
público, ou estão licenciados de 
maneira aberta, permitindo que 
sejam utilizados ou adaptados. 

 
A página de apresentação contém um vídeo e um texto 
introdutório descrevendo o propósito do Laboratório Virtual. Há 
ainda um espaço para que todos os que visitam o e-Ciênci@s 
possam sugerir, colaborar ou apontar possíveis melhorias que 
possam ser agregadas ao ambiente. 
Os conteúdos foram selecionados e apresentados de forma 
objetiva, priorizando a interatividade e a criatividade, sendo 
estimulante, provocativo e desafiador para reter a atenção do 
aluno e dos demais usuários.  
Valoriza-se o emprego recursos multimídia, pois é notória a 
contribuição destes para demonstrar a aplicação de conceitos 
complexos, reforçar e fixar exemplos. Procura-se ainda estimular 
que os alunos produzam seus próprios materiais e socializem no 
próprio Laboratório. 
 

4.4 Design, Acessibilidade e Usabilidade 
O grupo de normas NBR ISO/IEC 9126 definiu seis 
características fundamentais servem de parâmetros de qualidade 
no desenvolvimento de um sistema que são: Funcionalidade, 
Usabilidade, Confiabilidade, Eficiência, Manutenibilidade e 
Portabilidade [1]. Da concepção à implementação do Laboratório 
Virtual de Ciências foram consideradas essas características e o 
trabalho aconteceu em cinco etapas distintas que podem ser 
observadas no esquema abaixo: 
 

 
Figura 4 – e-Ciênci@s: Fluxo de trabalho 

A acessibilidade e usabilidade têm por objetivo interpretar porque 
as pessoas operam ou não os computadores. Verificar qual o grau 
de dificuldade ou facilidade dos usuários em utilizar determinada 
ferramenta e com isso desenvolver produtos com base na 
linguagem dos usuários. Para isso são trabalhados os processos 
intelectuais humanos que chamamos de processos cognitivos. [17] 
Nesse processo incluem-se a preocupação no desenvolvimento de 
produtos e/ou ferramentas com qualidades compatíveis com quem 
vai utiliza-los. A Internet por sua vez, mostra-se como um meio 
democrático onde qualquer pessoa, com conhecimento mínimo de 
uso de recursos, computacionais possa acessar uma página, um 
conteúdo.  Destacam-se nesse caso três formas de abordar a 
questão do desenvolvimento de interfaces visando à interação 
homem máquina, conforme a tabela 3: 
 

Tabela 3 – Interação Homem-Máquina 
Abordagem Característica 

Baseada na 
tecnologia 

Compreende que a instrução das ferramentas e 
softwares para desenvolvimento de interfaces é 
o ponto substancial para desenvolvimento e 
elaboração de projetos. 

Baseada na 
prática 

Ressalta que o fazer e a experiência 
condensada darão os subsídios relevantes para 
a realização de projetos de interfaces web. 

Baseada na 
metodologia 

Tem como ponto fundamental que o 
conhecimento de diretrizes metodológicas 
testadas e estratificadas dará apoio para a 
elaboração de interfaces mais competente. 

Fonte: Adaptado de Andrade; Vianna [2] 
 
Nesse sentido faz-se necessário a avaliação da Acessibilidade de 
um site ou portal bem como suas diretrizes de usabilidade, para 
que o usuário não abandone a navegação ou tarefa antes de findar 
o seu objetivo. Utiliza- se nesse sentido obrigatoriamente o CSS 
(Cascading Style Sheets) também conhecido como folhas de 
estilos para que não ocorra esse abandono na navegação do site, 
blog ou portal. Com a utilização desta tecnologia consegue-se 
variar um site comum em site responsivo, ou seja: multi-
plataforma.  Para isso utiliza-se a técnica de Style Switcher que 
combina CSS e JavaScript para “trocar” o visual da página 
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conforme dispositivo utilizado pelo usuário tornando-o mais 
atrativo, de fácil utilização e interação. [2] 
Entre as distintas plataformas podemos encontrar os dispositivos 
fixos e móveis. Dentre eles destacam-se: PCs, tablets, smartfones 
e até televisores com tecnologia smart. 
 

 
Figura 5 – Acesso ao E-Ciênci@s pelo smartphone 

É importante que medir a usabilidade de uma interface envolve 
questões sobre a facilidade de seu uso como instrumento de 
trabalho, tendo como um dos principais indicadores a redução do 
tempo necessário para aprendermos a utilizar o sistema [18] 
Andrade; Vianna [2] ressaltam que a garantia da Usabilidade e a 
Acessibilidade nos portais de Aprendizado online deve ser pautar 
na interação Homem X Computador. Para tanto, procura-se 
entender porque as pessoas utilizam (ou não) os computadores, 
qual o grau de dificuldade do acesso que possuem ou sua 
facilidade para isso, projetar produtos com base na linguagem do 
usuário, trabalhar com processos mentais, processos cognitivos e 
preocupação em desenvolver produtos com tecnologias 
compatíveis e acessíveis para quem vai utilizá-los. 

No que se refere à Usabilidade, o contexto do Laboratório Virtual 
de Ciências e Educação Ambiental segue as principais diretrizes 
de usabilidade listadas abaixo: 

• Navegação com a tecla “TAB” que permite aos 
softwares leitores de tela elucidar e se relacionar com 
todo site; 

• Todas as imagens do blog possuem o “title” ferramenta 
fundamental para que o leitor de tela fale do que a 
imagem se refere. A ferramenta Wordpress possui essa 
funcionalidade embutida na área de administração para 
que o administrador atribua títulos às imagens; 

• Visibilidade de status do sistema, mantém os usuários 
outorgando feedback sobre o status do sistema.; 

• Possui compatibilidade com o mundo real, deixando os 
usuários mais ambientados no quesito facilidade de 
navegação; 

• Controle do usuário e liberdade na navegação; 
• Consistência e padrões. Possui padronização visual 

garantindo fácil compreensão e navegação. 
• Prevenção de erro. Projetado para que o usuário não 

cometa erro de navegação e abandone o e-Ciênci@s 
frustrado por não conseguir interagir; 

• Flexibilidade de uso: garante o acesso e navegação a 
todos os perfis de usuários, tanto os iniciantes quanto os 
avançados; 

• Design moderno e minimalista facilitando sua fácil 
navegação.  

• Auxílio no reconhecimento e correção de erros – frases 
informativas que são exibidas no blog garantindo a boa 
interpretação e funcionalidade de navegação. 

• O sistema de ajuda ao usuário e documentação ainda em 
implementação para facilitar, informar e assegurar o 
acesso a todas as páginas do Laboratório. 

Percebe-se então que o Laboratório Virtual de Ciências e 
Educação Ambiental garante a acessibilidade e desta maneira 
atende aos preceitos básicos de acessibilidade estipulados pelo 
World Wide Web Consortium – W3C [13]. 

4.5 Primeiras impressões e perspectivas 
A partir do lançamento do Laboratório Virtual no segundo 
semestre de 2015, foi possível a oferta aos alunos de um material 
que venha complementar os conteúdos trabalhados nas 
Disciplinas bem como favorece a aprendizagem pela descoberta. 
Aliado aos fóruns da Disciplina – são quatro ao longo do semestre 
– os alunos são instigados a explorar e sugerir novos conteúdos, 
colaborar e interagir com os colegas, desenvolver atividades e 
tarefas propostas. As tarefas atreladas ao Laboratório têm como 
objetivos fazer com que os alunos socializem suas impressões, 
experiências e eventuais dificuldades.  
Há ainda propostas de trabalho prático, onde os alunos podem 
desenvolver um  experimento, preparar um projeto voltado para 
Educação Ambiental no seu campo de estágio curricular e, após a 
avaliação dos professores, estes trabalhos são disponibilizados no 
próprio e-Ciênci@s ou no espaço de contribuição da disciplina. . 
Pretende-se para as próximas turmas, desenvolver um 
mapeamento sobre o uso e relevância do Laboratório juntos aos 
alunos e professores responsáveis.  
E em relação às funcionalidades oferecidas pelo WordPress, são 
implementados a curto prazo: 

• Chat - para promoção de discussões abertas sobre a 
Disciplina e atividades propostas; 

• Glossário – lista de definições e terminologia atreladas 
às especificidade da Disciplina; 

• Wiki – construção de documentos de forma coletiva 
pelos alunos, professores e demais usuários. 

A ideia é que o Laboratório Virtual de Práticas de Ensino de 
Ciências e Educação Ambiental seja um espaço de uso 
permanente dos alunos possibilitando a continuidade da interação 
e colaboração mesmo após o término da Disciplina. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se que o e-Ciênci@s contribua diretamente para que os 
objetivos da Disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do 
Ensino de Ciências e Educação Ambiental sejam alcançados de 
maneira plena, oportunizando aos alunos desenvolvam suas 
atividades e práticas didáticas e compartilhem suas experiências, 
resultados e eventuais dificuldades. 
A escolha do WordPress, enquanto gerenciador de conteúdo  de 
código aberto permitiu um maior grau de personalização do 
ambiente, possibilidade de correções imediatas e fazer alterações 
além da redução de custos e facilidade de uso. Futuramente, 
pretende-se agregar um espaço denominado bancada virtual onde 
os alunos realizem experimentos nos seus diversos locais de 
estudo sob a supervisão dos docentes responsáveis pela 
Disciplina. 
Percebeu-se no decorrer deste trabalho e amparado na revisão 
bibliográfica que os Laboratórios virtuais apresentam uma 
multiplicidade de aplicações e apresentam  inúmeras vantagens, 
das quais destacam-se o desenvolvimento de experimentações por 
meio da web, com baixo custo e sem restrições de tempo e espaço 
impostos pelos “laboratórios reais. Cnostituem-se ainda como   
além de se constituírem em excelentes recursos de fomento à 
aprendizagem colaborativa. 
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ABSTRACT 
This paper presents the results of an investigation that was 
developed at the University of La Sabana - Colombia, in 2015 
which aimed to determine how it contributes the strategy designed 
within the project education to the cloud, to empower institutions 
education participants presented in the incorporation of ICT 
training processes. 

A study of qualitative raised, with a descriptive design reach 
through multiple case study, taking as the unit of analysis for the 
study to the school. The main results indicate that it is possible to 
characterize the levels of empowerment that came participating 
institutions as follows: those who fail to empower due to various 
factors such as lack of commitment that the rectors to incorporate 
ICT processes training. 

Those that are partially empowered, because they have the ability 
to integrate ICT, but not all the factors in your favor to achieve 
consider them as empowered institutions. Also, a third group of 
institutions that are empowered, due to the transformation of their 
paradigms on how to carry out this process. 

Finally there is a small group of institutions that already had the 
potential to be empowered institutions, but they had no clear path 
on how to do it. 

RESUMEN 
Se presentan los resultados obtenidos en una investigación que se 
desarrolló en la Universidad de La Sabana - Colombia, en el 2015 
que tenía como objetivo determinar cómo contribuye  la estrategia 
diseñada dentro del proyecto Educación a la Nube, a empoderar a 
las instituciones de educación básica y media participantes, en la 
incorporación de TIC a los procesos de formación. 
Se planteó un estudio de corte cualitativo, con un alcance 
descriptivo a través de diseño de estudio de casos múltiples, 
tomando como unidad de análisis para el estudio a la institución 
educativa.  
Los principales resultados indican que es posible caracterizar los 
niveles de empoderamiento a los que llegaron las instituciones 
participantes de la siguiente forma: aquellas que no logran 
empoderarse debido a distintos factores como la falta de 
compromiso que tienen los rectores por incorporar las TIC a los 
procesos de formación. Aquellas que quedan parcialmente 
empoderadas, ya que cuentan con la capacidad para integrar las 
TIC, pero no con todos los factores a su favor para lograr 
considerarlas como instituciones empoderadas. Asimismo, un 
tercer grupo de instituciones que quedan empoderadas, debido a 
la transformación de sus paradigmas sobre cómo se debe llevar a 
cabo este proceso. 

Por último existe un pequeño grupo de instituciones que ya 
contaban con el potencial para ser instituciones empoderadas, 
pero que no tenían clara la ruta sobre cómo hacerlo. 
Categories and Subject Descriptors 
L.2 [Social and professional topics~Adult education]: Social 
and professional topics - Computing literacy, Intellectual 
property, Collaborative,  E-learning 

General Terms 
Documentation, Design, Human Factors, Theory. 

Keywords 
TIC, Instituciones de educación; Formación docente; Plan 
estratégico en TIC; Competencia profesional docente. 

1. INTRODUCCIÓN 
Desde hace más de una década, gracias a la revolución que han 
tenido las ciencias de la Información, la electrónica y micro-
electrónica, las denominadas Tecnologías de la Información y 
Comunicación han entrado en una espiral de transformación que 
rápidamente han modificado la forma en que nos relacionamos, 
trabajamos, organizamos y aprendemos [1]. Una sociedad que se 
caracteriza por su estructura en red [2], por la abundante y 
constante circulación de información, en donde el conocimiento 
es un recurso flexible, fluido, en continua expansión y 
movimiento [3]. 

Pero sobre todo, han generado una sociedad que exige cada día 
ciudadanos con nuevas competencias y habilidades que les 
permitan ser parte activa de la sociedad del conocimiento, así 
como, manipular y actualizar el conocimiento, aprender de forma 
permanente, seleccionar la información adecuada, y adaptarse a 
las rápidas transformaciones sociales, culturales y de producción 
tanto material como de conocimiento que se fundamentan en gran 
parte en el desarrollo de las TIC y su incorporación en todos los 
estamentos de la cotidianidad [1] [2] [3]. 

Ahora bien, para enfrentar las particularidades históricas y 
sociales de cada época, la sociedad ha encargado a las 
instituciones de educación la formación de sus futuros 
ciudadanos, sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en siglos 
anteriores, hoy en día por primera vez los estudiantes tienen más 
habilidades para acceder, manipular y transformar la información 
que sus profesores. 

Lo anteriormente dicho, ha generado una revolución en la escuela 
y una carrera vertiginosa a la que muchos docentes han apostado 
tratando de incorporar las más recientes Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, para no parecer atrasados ante 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 62 - 68. Santiago de Chile.
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sus estudiantes. Sin embargo, en muchas ocasiones no saben 
cómo hacerlo y muchos de ellos desisten en sus intentos al ver 
que el proceso no es tan sencillo como parecía serlo en los 
múltiples blogs y sitios Web que consultaron. 

Independientemente del nivel educativo al que se orienten, el 
dilema que se presenta en esta ‘carrera’ a la que están apostando     
una gran parte de los profesores, es que la práctica docente no 
puede verse de este modo, no debe existir esa tensión entre 
docente, estudiantes y recursos, todo lo contrario, lo que se espera 
que ocurra es una conjunción de esfuerzos entre los diferentes 
actores que hacen parte de este proceso, de tal forma, que tanto el 
docente como los estudiantes se vean beneficiados [4]. 

Más aún, lo que se espera es generar un proceso en donde las 
habilidades de los estudiantes sean encaminadas a un trabajo 
conjunto, en donde el docente se convierte en un estratega que ve 
el potencial de los estudiantes y lo vincula a los recursos 
disponibles bajo una estrategia adecuada a sus propósitos, en 
donde la afinidad tecnológica de sus estudiantes los  hace  más  
proclives  a  modelos  de  enseñanza  donde las tecnologías 
digitales están cada vez más presentes y se convierten en medios 
útiles para innovar la práctica docente [4]. 

Sin embargo, la realidad de las instituciones de educación básica y 
media de Colombia indica, que lo anteriormente expuesto está aún 
muy lejos de ocurrir debido, en primera instancia, a que la 
población de docentes en el país está dividida en dos grandes 
grupos, aquellos docentes mayores de 50 años y aquellos docentes 
menores de 35 años; y en segunda instancia, a que la mayoría de 
docentes cuenta con un nivel explorador en el desarrollo de sus 
competencias TIC para el desarrollo profesional docente [5]. En 
efecto, cuando existe en las instituciones una mayoría de docentes 
que quiere transformar el proceso de formación a través de la 
mediación de las TIC, generalmente deben luchar con las 
normativas administrativas. Por lo anterior, el proyecto Educación 
a la Nube planteó que la única forma de transformar lo que estaba 
ocurriendo en las instituciones de educación del Distrito Capital, 
era empoderarlas en la incorporación de las TIC a los procesos de 
formación mediados por TIC, que tuviera como eje articulador del 
proceso, el desarrollo de un plan estratégico TIC. 

En este documento, se muestran los diferentes niveles de 
empoderamiento que alcanzaron las instituciones de educación, 
así como las razones por las cuales lo lograron. 

2. MARCO REFERENCIAL 
Tal y como, se mencionó en el apartado anterior, el proyecto 

Educación a la Nube se trazó como objetivo general empoderar a 
cada una de las instituciones de educación participantes en la 
incorporación de las TIC a los procesos de formación, a través de 
la ejecución de una ruta de trabajo planeada y estructurada desde 
la visión de cada institución, así como, desde su proyecto 
educativo institucional. 

Para alcanzar este objetivo, el proyecto se diseñó y fundamentó a 
partir de diferentes referentes teóricos propuestos por 
investigadores alrededor de este objeto de estudio, 
particularmente se tomaron como referente las teorías sobre: el 
proceso de formación docente en integración de tecnologías de la 
comunicación, el diseño de planes estratégicos en TIC, la 
construcción colectiva de conocimiento, el trabajo colaborativo y 
las exigencias de la sociedad del conocimiento. 

2.1 Concepto de empoderamiento 
Partiendo de la definición dada por el diccionario de la real 
academia de la lengua al término empoderar “Hacer poderoso o 
fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido” [6] se podría 
decir que empoderar a una institución educativa en integración de 
TIC, sería lograr transformarla en una institución que cuenta con 
fortalezas alrededor de la integración de TIC al proceso de 
formación, sin embargo es necesario dar, como veremos a 
continuación, algunas precisiones adicionales antes de poder 
indicar la concepción que tiene este trabajo alrededor del 
concepto de empoderamiento. 

Para esto, tomaremos las posturas presentadas al respecto por 
otros autores y concluiremos sobre la postura que se  tiene en este 
trabajo sobre el empoderamiento de una institución educativa en 
la integración de TIC a los procesos de formación. 

Una primera aproximación nos la brindan Silva y Loreto [7] 
indicando que el empoderamiento desde el punto de vista de la 
psicología comunitaria “Ha sido señalado como una de las vías 
fundamentales para el desarrollo y la transformación de las 
comunidades”. Desde este punto de vista, el empoderamiento de 
la institución educativa resultaría fundamental si se quiere generar 
al interior de la institución un proceso de transformación que le 
permita cambiar los paradigmas que en la actualidad tiene la 
comunidad educativa alrededor de lo que implica la integración 
de TIC al proceso de formación. 

Sin embargo, dado el tiempo con el que contó el proyecto de 
educación a la nube, no fue posible generar esta trasformación en 
las instituciones; no obstante, sí se rescata de esta postura 
entender el empoderamiento como aquella vía fundamental para el 
desarrollo y transformación de la institución. 

En otro sentido, para Rubio, Hurtado y Escofet [8] el 
empoderamiento es “un proceso de adquisición de poder de las 
personas que se encuentran en desigualdad respecto a otras, en 
algunos casos de forma individual y en otras de forma colectiva 
para tomar decisiones acerca de su vida, ser partícipes y realizar 
cambios positivos en esta” 

Bajo esta postura, empoderar a una institución en la incorporación 
de TIC al proceso de formación, implicaría dotar de poder a la 
institución para poder tomar decisiones acerca de cómo realizar 
este proceso, hacerla partícipe de este proceso y realizar los 
ajustes necesarios en sus procesos de tal forma que se puedan 
generar cambios positivos en ésta. 

Lo anterior se parece a las intenciones que propuso el proyecto de 
Educación a la Nube, sin embargo, se diferencia en el alcance de 
la propuesta, pues debido a dos razones fundamentales, la primera 
es que dentro del convenio realizado los alcances de la primera 
fase de este proyecto estaban encaminados a lograr que tanto la 
institución, como algunos de sus docentes y gran parte de sus 
estudiantes, desarrollaran las habilidades y competencias 
necesarias para que se pudiera iniciar un proceso de 
transformación de la institución educativa alrededor de la 
integración en TIC a los procesos de formación. 

La segunda de ellas, era que el tiempo destinado para la ejecución 
del proyecto era de doce meses, pues por legislaciones 
Colombianas, cada secretaria de educación debe planear y 
ejecutar un presupuesto cada año y los convenios solo se pueden 
llevar a cabo en el marco este periodo fiscal. 
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Por otra parte, según Torres [9] el empoderamiento se entiende 
como “el proceso de concienciación que da cuenta al estudiante 
de sus capacidades desde lo cual potencia su acción para 
transformarse y transformar su contexto” implica además según el 
autor, “el reconocimiento del poder del estudiante como elemento 
transformador de sí mismo y de su contexto”. 

Con lo cual, empoderar a una institución educativa en la 
incorporación de TIC a los procesos de formación, implicaría 
lograr que la institución tome conciencia de las capacidades que 
tiene para integrar las TIC a los procesos de formación y a partir 
de esta toma de conciencia pueda tomar las decisiones para 
transformarse y transformar su contexto. Asimismo, implicaría el 
reconocimiento del poder que tiene la institución en la comunidad 
académica que la conforma. 

Ahora bien, luego de revisar diferentes posturas alrededor de este 
concepto, se entenderá en este trabajo por empoderamiento, a la 
toma de conciencia que tienen las instituciones, de poder 
transformarse y transformar su contexto,  a  través,  de  lo  
propuesto  en  el  Plan  TIC, las competencias TIC de sus 
docentes, los recursos educativos desarrollados y el intercambio 
de experiencias. 

En consecuencia, para poder afirmar que una institución ha 
quedado empoderada, no solo basta que ésta cuente con un buen 
Plan TIC, sino que, tanto docentes como directivos, deben ver 
cómo el proyecto está aportando los elementos necesarios para 
que este plan se pueda llevar a cabo. 

2.2 Ambientes híbridos de aprendizaje 
Ahora bien, en estos momentos es importante dar claridad sobre el 
concepto de ambientes de aprendizaje híbridos y mezclados. Al 
respecto para Duart, en [10] propone que estos dos tipos de 
ambientes se diferencian porque, en el resultado de la mezcla 
(blended) se pueden distinguir las partes que la componen, por 
otro lado, el concepto híbrido es el resultado del cruce de dos 
elementos de origen diferenciado, cuyo resultado está totalmente 
integrado, es inseparable. 

Esto implica que el diseño de un proceso de formación 
fundamentado en ambientes de aprendizaje híbridos como el 
propuesto en este proyecto, está concebido para que sea un 
continuo entre los momentos de formación cara a cara y los 
momentos de formación en línea, de tal forma que el docente 
logre fortalecer sus competencias sin necesidad de destinar 
muchos momentos presenciales que modificarían el proceso 
normal de la institución educativa en donde trabaja. 

No obstante, este proceso tiene una limitante y es que necesita que 
desde el inicio del proceso estén los docentes que van a ser 
formados y que no fallen ni se atrasen en las actividades que están 
propuestas, pues el proceso está diseñado para seguir una ruta 
específica en donde el estudiante va evolucionando a medida que 
la recorre. 

Tal y como se indicó con anterioridad el proceso diseñado está 
soportado en el aprendizaje colaborativo debido a que éste, según 
[11], permite “propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo 
de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 
entre estudiantes, al momento de explorar nuevos conceptos, 
siendo cada quien responsable tanto de su propio aprendizaje 
como del de los demás miembros del grupo.” 

3. MÉTODO 
El estudio se basó epistemológicamente sobre el paradigma 
interpretativo de la investigación. Buscó comprender, describir e 
interpretar la realidad. Para el caso particular del proyecto, la 
realidad que se pretendió interpretar fue la práctica, las 
interacciones y las competencias que se generaron dentro de las 
instituciones distritales de educación básica y media de Bogotá, al 
formar parte de la estrategia diseñada dentro del proyecto 
Educación a la nube.   

El diseño de la investigación es mixto con un enfoque cualitativo, 
con alcance descriptivo – exploratorio, con el fin de determinar 
cómo la estrategia diseñada contribuyó al empoderamiento de las 
instituciones de educación de la Secretaria de Educación del 
Distrito Capital  en la incorporación de TIC al proceso de 
formación. 

Se considera de tipo exploratorio porque, aunque en el país 
existen procesos diseñados para formación de docentes en 
integración de TIC, desarrollo de portales educativos y generación 
de contenidos educativos digitales, estos han sido resultados de 
iniciativas individuales y no se han diseñado proyectos 
encaminados a empoderar a las instituciones de educación básica 
y media para la integración de las TIC, con la construcción 
participativa de docentes y estudiantes de sus procesos de 
formación. 

A nivel cualitativo se realizará un estudio múltiple de casos, ya  
que  este  tipo  de  estudio, busca  obtener  una descripción 
detallada de la situación estudiada, así como, la comprensión de la 
misma [12], [13]. Es muy apropiado para estudiar casos o 
situaciones en un corto periodo de tiempo. A nivel de la 
educación, permite “realizar un examen detallado, 
comprehensivo, sistemático y en profundidad [14] de una 
“situación educativa desde una perspectiva contextualizada, 
descriptiva e inductiva de acercarse a la realidad” [15]. 

La población que participó en la investigación estuvo conformada 
por 160 instituciones de educación básica y media de Bogotá, las 
cuales pertenecían a 13 diferentes localidades del Distrito, 
instituciones que hicieron parte del convenio entre la Secretaría de 
Educación y la Universidad de La Sabana. Inicialmente se decidió 
tomar una muestra de 63 instituciones, pero en el momento de la 
recolección de datos hubo inconvenientes, como la negativa por 
parte de los rectores y/o docentes para completar pruebas 
iniciales, Pre, o las entrevistas, generando así una disminución del 
50%, 32 instituciones.  

Sin embargo, al revisar los datos recolectados dentro de los 
instrumentos, fue posible evidenciar que varios de los docentes y 
directivos participantes habían indicado que sus datos no se 
incluyeran en la investigación, generando así que muchas de ellas 
no alcanzarán el umbral mínima de 4 registros de cada 
instrumento, para ser elegibles dentro de la muestra del estudio. 

Todas las instituciones de educación que participaron en el 
estudio fueron considerados como un caso de estudio, en cada 
uno de ellos se recogieron datos a través de diferentes 
instrumentos que permitieron identificar, el nivel de 
empoderamiento que alcanzaron las instituciones de educación 
participantes, así como, de las razones por las que esto ocurrió. 

Los datos recolectados en cada uno de los casos, se analizaron, 
categorizaron y triangularon, con el fin de encontrar elementos 
comunes o contradictorios que contribuyan a dar respuesta a la 
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pregunta de la investigación. Así estos, no mostrarán los 
resultados esperados en cuanto al nivel de empoderamiento 
alcanzado por las instituciones de educación, debido a que el 
interés principal de este estudio estaba enfocado en la 
comprensión del objeto de estudio y no en los resultados que 
fueron alcanzados por el proyecto Educación a la Nube. 

La recolección de los datos se llevó a cabo a través de 
instrumentos disponibles en el Web, instrumentos aplicados 
físicamente en cada institución de educación de básica y media 
participante en el estudio, con el fin de reunir las evidencias que 
les permitieron a los investigadores, comprender los 
comportamientos, las maneras de hacer, las percepciones, las 
concepciones y las reflexiones que llevaron a los diferentes 
actores de cada institución participante a desarrollar la capacidad 
de incorporar las tic a los procesos de formación de la institución 
educativa. Estas evidencias fueron recolectadas a través del 
trabajo de campo, utilizando principalmente técnicas y análisis de 
tipo cualitativo, con el apoyo de algunas técnicas cuantitativas. 

Para la identificación del nivel de competencias de los docentes, 
se diseñó y valido una prueba pre-post a través de la aplicación 
del mismo con 98 docentes  de la Secretaría de Educación 
Distrital, que estaban cursando las maestrías ofrecidas por el 
Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La 
Sabana, se aplicó el Alfa de Cronbach a la prueba y el coeficiente 
Alfa dió 0.95. El instrumento se aplicó al inicio del proyecto y 
tres semanas después de finalizar el proceso en cada institución.  

Otro de los datos recolectados fue el seguimiento de todo el 
proceso, para esto se diseñó un instrumento que permitió recoger 
información de los participantes alrededor de cómo se había 
desarrollado la estrategia en cada institución, con el fin de 
identificar el efecto que tuvo en cada institución la forma 
particular en la que cada formador in situ implemento la estrategia 
diseñada. Para recolectar estos datos se realizó una encuesta 
estructurada que fue digitalizada a través de la plataforma de 
Google Drive. 

De la totalidad de los casos de este estudio se escogieron en 
conjunto con la Dirección de Tecnología Educativa de la 
Secretaria de Educación del Distrito Capital aquellos que por  el 
estado de avance del proyecto dentro de la institución educativa  
resultaban ser los más significativos debido a su progreso, o por el 
contrario, a las dificultades que se habían presentado en la 
institución durante el tiempo que se llevaba de la intervención. 

Ahora bien, los criterios utilizados para seleccionarlos estuvieron 
relacionados con las interacciones que se dieron dentro de la 
institución educativa durante la intervención, los aprendizajes que 
allí se desarrollaron y la información que los participantes en el 
estudio suministraron para dar respuesta a las preguntas de 
investigación, es decir, se seleccionaron aquellos casos que 
contribuyeron a comprender el objeto de estudio de esta 
investigación, así los resultados de las instituciones en cuanto al 
nivel de empoderamiento no fuese el adecuado; lo cual se 
encuentra en concordancia con Stake [16] quien indica que saber 
escoger bien los casos que se van a estudiar, resulta fundamental a 
la hora de comprender el fenómeno que se está estudiando. 

 

Por lo tanto, cada uno de los casos aportó sus historias y 
relaciones, algunas de las cuales quedaron consignadas en el 
reporte final, sin embargo, luego de un análisis inicial y 
categorización sobre los datos, se identificaron aquellas 

situaciones o fenómenos que son comunes a todos los casos [16] 
ya que, son estos quienes ayudarán a comprender mejor las 
dinámicas generadas en la estrategia planteada dentro del proyecto 
Educación a la Nube, y su relación con el nivel de 
empoderamiento de las instituciones de educación en la 
integración de TIC a los proceso de formación. 

Finalmente, de las 63 instituciones iniciales la muestra de este 
estudio estuvo conformada por las 16 instituciones educativas 
distritales que entregaron la totalidad de instrumentos aplicados 
durante la investigación y que además dieron su consentimiento 
para que sus datos pudieran ser tenidos en cuenta dentro de la 
investigación. 

4. ESTRATEGIA UTILIZADA 
Con el fin de lograr empoderar a las instituciones de educación 
participantes, se diseñó una estrategia que como se indicó con 
anterioridad, tomaba como unidad a la institución educativa y no 
a las personas participantes. Desde este punto de vista, se 
necesitaba lograr que la institución se empoderará a través de la 
toma de conciencia de lo que implicaba integrar las TIC a los 
procesos de formación. 

Para lograrlo se diseñó una estrategia de cuatro etapas que se 
describen a continuación: 

 
Figura 1. Estrategia diseñada para empoderar a las instituciones 
distritales de educación básica y media de Bogotá. CMED – CTA 

4.1 Planes TIC 
El fin de este proceso era que cada institución educativa que 
estaba participando en el proceso, diseñara y formulará a través de 
un equipo interdisciplinar conformado por docentes, estudiantes y 
directivos de la institución, el plan estratégico en incorporación 
TIC que de ahora en adelante se convertiría en la ruta de 
navegación de la institución  para incorporar las TIC en cada uno 
de los procesos que se desarrollan dentro de esta. 

4.2 Escenarios de aprendizaje 
El fin de este proceso es fortalecer en los profesores de las 
instituciones, las competencias TIC para el desarrollo profesional 
docente según lo propuesto por el ministerio de educación en 
2013, así como fortalecer en los estudiantes las competencias 
necesarias para el siglo XXI expuestas por la UNESCO. Para esto 
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se ha desarrollado un proceso de formación blended con 
acompañamiento in situ. 

4.3 Producción de Contenidos digitales 
El fin de este proceso es contribuir al fortalecimiento del proceso 
de incorporación TIC a través de la producción de contenidos 
educativos de calidad por parte de equipos de trabajo 
conformados por docentes y estudiantes, así como la generación 
de un repositorio con 1500 contenidos educativos digitales y 200 
libros digitalizados en formato E-pub. 

4.4 Visibilización de experiencias 
El fin de este proceso es fortalecer la conformación de comunidad 
académica, alrededor de: portales educativos de cada institución, 
como mecanismo de visibilización y comunicación con la 
comunidad académica, encuentros de socialización de 
experiencias significativas por cada localidad y creación de redes 
sociales como mecanismo de intercambio y colaboración entre los 
docentes del distrito. 

5. RESULTADOS 
Tal y como se pudo observar en el análisis de resultados de los 
casos, las instituciones de educación luego de su participación en 
el proyecto de Educación a la Nube, quedaron con diferentes 
niveles de empoderamiento en incorporación de TIC a los 
procesos de formación, lo cual resulta natural al finalizar 
proyectos como éste, en donde las diferencias que existen  entre  
los  distintos  contextos  educativos  tienen  un efecto real en los 
resultados alcanzados en cada institución educativa. 

Por tal razón, luego del análisis de los resultados fue posible 
encontrar que al finalizar el proyecto de Educación a la Nube, los 
resultados obtenidos en las instituciones participantes podían estar 
agrupadas en cuatro grupos diferentes, aquellas que quedaron 
empoderadas, aquellas que quedaron parcialmente empoderadas, 
aquellas que no quedaron empoderadas, y aquellas en las que 
quedaron empoderadas, pero que no se puede garantizar que fue 
solo por el proyecto que lo hicieron, sino que el proyecto les 
ayudó a encauzar el potencial que tenían en cuanto a 
incorporación de TIC al proceso de formación. 

La forma en como quedaron distribuidas estas instituciones se 
puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Empoderamiento de las instituciones educativas 

Nivel de empoderamiento Porcentaje 

Instituciones empoderadas 50% 

Instituciones parcialmente empoderadas 30% 

Instituciones no empoderadas 15 % 

Instituciones empoderadas que ya tenían un 
trabajo previo 

5% 

 

A continuación se exponen las características que tienen cada uno 
de estos grupos así como, una gráfica con los porcentajes de 

instituciones que quedaron en cada uno de los niveles 
establecidos. 

5.1 Instituciones empoderadas 
Bajo esta categoría quedaron todas las instituciones que se 
caracterizaron por lograr tomar conciencia de la incorporación de 
las TIC a los procesos de formación y que esta toma de conciencia 
quedo plasmada en el documento de plan TIC que elaboraron, a 
través de la visión, los objetivos estratégicos, la relación con el 
modelo pedagógico y el alcance TIC, así como también a través 
de la planeación de los recursos necesarios para la adecuada 
implementación del plan TIC. 

En el mismo sentido, estas instituciones se caracterizaron por 
contar con un grupo de docentes con un nivel de competencias 
TIC, para el desarrollo profesional docente, adecuado a los 
alcances plasmados en el plan TIC. Asimismo, aquellas que 
quedaron con recursos educativos digitales, tales como, cursos 
virtuales para apoyo al proceso presencial y contenidos educativos 
digitales que puedan ser utilizados por los profesores en su 
práctica docente. 

Para finalizar, estas instituciones se caracterizaron por el 
compromiso que existió por parte de directivos y docentes 
participantes durante el proceso de formación, así como, después 
de éste para dar continuidad al plan elaborado en la institución. 
Esto implicó, en la mayoría de los casos, un cambio de precepción 
en los paradigmas de los docentes sobre cómo se deben integrar 
las TIC a los procesos de formación. 

Bajo esta categoría se agruparon el 50% de las instituciones 
participantes en la investigación. 

5.2 Instituciones parcialmente empoderadas 
 
Bajo esta categoría quedaron las instituciones que se 
caracterizaron por no lograr una coherencia entre todas las 
características que como se indicó en el apartado anterior. 

A continuación se exponen los diferentes casos que se presentaron 
dentro de la investigación. 

 Por un lado, están aquellas instituciones en las que no se ve una 
coherencia en los diferentes apartados del Plan TIC, que aunque 
formulan la visión y objetivos estratégicos pensando en la 
incorporación de TIC dentro de toda la institución, cuando se 
analiza el alcance del mismo, está limitado al área de tecnología, 
sin que en las propuestas se vea cómo afectará el currículo de las 
diferentes áreas; se deja plasmado solo cómo se modificará el 
currículo de tecnología. 

Por otro lado, están aquellas instituciones en las que no se tiene 
en cuenta el modelo pedagógico de la misma para planear como se 
hará la incorporación de TIC a los procesos de formación y por 
ende no se ve planeado como se hará este proceso a nivel 
curricular. 

En el mismo sentido, existen otras instituciones en las que no se 
desarrolló a totalidad el Plan TIC, quedando la última o últimas 
dos cartillas sin formular en su totalidad. Sin embargo, cuentan 
con docentes con un nivel de competencias TIC que les permitiría 
completar el Plan TIC, es posible que sea por falta de tiempo que 
esto haya ocurrido. 
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En cuarto lugar, tenemos a aquellas instituciones que aunque 
quedaron con un muy buen Plan TIC, sus docentes no alcanzaron 
los niveles adecuados para que los alcances y objetivos 
estratégicos se puedan alcanzar con facilidad dentro de la 
institución. 

Asimismo, dentro de esta categoría están las instituciones en 
donde se puede observar a docentes y directivos comprometidos 
con el proceso, pero que cuentan con un rector que no logró 
cambiar sus paradigmas en torno a lo que implica integrar TIC al 
proceso de formación. En este tipo de instituciones es posible que 
los docentes no cuenten con el tiempo suficiente para poder 
desarrollar todas las actividades que quedaron planeadas en el 
Plan TIC. En este tipo de instituciones, generalmente, los rectores 
no participaron activamente del diseño y construcción del Plan 
TIC y lo delegaron a un directivo. 

Bajo esta categoría se agruparon el 30% de las instituciones 
participantes en la investigación. 

5.3 Instituciones que  no se empoderaron 
Bajo esta categoría están aquellas instituciones que no lograron 
culminar en su totalidad el Plan TIC, y que además, durante el 
proceso de formación, sus docentes no lograron desarrollar los 
niveles adecuados en las Competencias TIC que les permitan por 
sí solos poder convertirse en una institución empoderada. 

Estas instituciones se caracterizaron además porque durante el 
proyecto no se evidenció un real compromiso por parte de los 
docentes y directivos de la institución para hacer parte activa del 
proceso. 

Bajo esta categoría se agruparon el 15% de las instituciones 
participantes en la investigación. 

5.4  Instituciones empoderadas que ya tenían 
el potencial para serlo antes de implementar  
el proyecto 
 
Bajo esta categoría están algunas contadas instituciones de 
educación del distrito, que antes de que se desarrollará el proyecto 
de Educación a la Nube, por el nivel de desarrollo de las 
Competencias TIC que tenían sus docentes o por la participación 
previa en proyectos similares organizados por la SED, ya tenían el 
potencial necesario para poder ser una institución empoderada. 

Sin embargo, estas instituciones no contaban con una ruta clara 
sobre la cual poder encauzar ese potencial que tenían. Luego de 
analizar los datos provenientes de estas instituciones, se decidió 
generar un nivel diferente de empoderamiento, pues no se podía 
afirmar con total seguridad que los resultados obtenidos por estas 
instituciones fueran producto del proyecto Educación a la Nube. 

Lo que sí se pudo establecer en la investigación es que el proyecto 
le ayudo a generar el Plan TIC, que sirvió en todos los casos como 
la estrategia más adecuada para canalizar el potencial con el que 
contaba la institución educativa, y a partir de éste, definir los 
objetivos estratégicos que se trazarían a nivel de integración de 
TIC y los procesos que necesitarían desarrollar para alcanzar lo 
que se habían trazado. Bajo esta categoría están el 5% de las 
instituciones participantes en la investigación 

6. DISCUSIÓN 
Uno de los principales hallazgos realizados en este proyecto, 
sugieren que existe una relación directamente proporcional entre, 
el nivel de empoderamiento al que puede llegar una institución y 
el compromiso que tiene la institución educativa durante el 
proceso. 

Ya que, no solo basta con que la mayoría de los docentes o 
directivos participantes estén comprometidos con la 
transformación de los procesos de formación a través de la 
mediación de la tecnología, si de esto no está convencido el 
rector, el resultado al final del proceso es una institución 
educativa que está parcialmente empoderada, pues aunque cuenta 
con un plan TIC que sirve de ruta de navegación, y, con directivos 
y docentes con las competencias necesarias para desarrollarlo, 
tienen un rector que no ve éste Plan como algo prioritario para el 
colegio. 

De la misma forma, si el rector y los directivos de la institución 
están comprometidos con transformar los procesos de 
incorporación TIC, pero los docentes participantes no lo están, el 
resultado de esto será una institución parcialmente empoderada, 
pues la ruta de navegación con la que cuentan solo responde a las 
visiones de ellos, ya que, así participen los docentes durante el 
proceso estos solo seguirán la corriente de sus directivos. 

Ahora bien, en aquellos casos en donde se logró que existiera un 
compromiso por parte de todos los actores de la comunidad 
académica participante en el proyecto, fue posible observar como 
cada una de las instituciones de educación poco a poco fueron 
quedando empoderadas, lo anterior no ocurrió igual en todos los 
casos y dependió de la forma en que cada institución trabajó o 
venía trabajando antes del proyecto. 

Por ejemplo, en aquellas instituciones que trabajaron de forma 
sinérgica,  fue posible observar cambios simultáneos  tanto en los 
docentes como en los directivos participantes. Al contrario de lo 
que ocurrió en instituciones en donde el rector estaba muy 
ocupado al inicio del proyecto, en estos casos primero se observó 
la transformación en los docentes y luego producto de estas 
evidencias poco a poco los directivos se fueron comprometiendo 
más con el proyecto 

Al finalizar el proyecto la mayoría de las instituciones de 
educación participantes quedaron empoderadas en la 
incorporación de TIC a los procesos de formación. No obstante, si 
se unen los porcentajes de las instituciones de educación que 
quedaron parcialmente empoderadas o no empoderadas, los 
resultados indican que los porcentajes son casi los mismos. 

Sin embargo, al revisar en detalle las razones por las cuales las 
instituciones quedaron parcialmente empoderadas, es posible 
observar como casi todas quedaron así porque no contaron con el 
apoyo de sus rectores y directivos o sus docentes tenían unos 
niveles muy bajitos en el desarrollo de las competencias TIC. 

Para finalizar, queda seguir trabajando en una investigación con 
mayor nivel de profundización, con un mayor número de colegios 
que permita validar los hallazgos encontrados en este estudio de 
casos múltiples y que permita divulgar la estrategia utilizada como 
una estrategia válida para transformar los paradigmas con los que 
cuentan las instituciones de educación alrededor de la 
incorporación de TIC a los procesos de formación. 
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ABSTRACT 
This paper presents the study of the use of mobile devices, 
especially mobile usage, in the teaching and learning of English in 
a language school. The search begins with a literature review, 
covering the key concepts involved in the issue, as well as a 
reinterpretation of works related to mobile use in the classroom. 
some applications available for mobile devoted to the teaching 
and learning of languages were analyzed, they are: Duolingo, 
Busuu, Babbel, Google translate and WordReference. a lesson 
plan was developed and made observations on its realization, 
whose proposal consisted in the use of mobile phones as a 
pedagogical tool. As for the use of these resources we conducted 
an investigation through a questionnaire with students of Teens 
class 1 English course in a language training institution in order to 
analyze the perception of students using these applications and 
their use as a resource of learning. The results can be seen that the 
cell phone use in the teaching of English in the perception of 
students, makes it the fastest, most attractive and fun learning. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta o estudo do uso de dispositivos móveis, 
em especial o uso de celular, no processo de ensino e 
aprendizagem de inglês em uma escola de idiomas. A pesquisa 
inicia com uma revisão de literatura, abordando os principais 
conceitos envolvidos no tema, bem como, uma releitura de 
trabalhos relacionados ao uso de celular em sala de aula. Foram 
analisados alguns aplicativos disponíveis para celulares voltados 
para o ensino e aprendizagem de idiomas, são eles: Duolingo, 
Busuu, Babbel, Google translate e WordReference. Foi 
desenvolvido um plano de aula e feitas observações sobre sua 
realização, cuja proposta consistiu no uso do celular como 
ferramenta pedagógica. Quanto à utilização desses recursos 
realizamos uma investigação por meio de questionário, com os 
alunos da turma de Teens 1 do curso de Inglês de uma instituição 
de ensino de idiomas, a fim de analisar, na percepção dos alunos, 
o uso desses aplicativos e sua utilização como recurso de 
aprendizagem. Como resultados pode-se observar que o uso de 
celular no ensino-aprendizagem do idioma inglês, na percepção 
dos alunos, torna a aprendizagem mais rápida, atrativa e divertida. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 Distance learning 

General Terms 
Experimentation, Theory. 

Keywords 
Celular. Aprendizagem móvel. Língua inglesa. 

1. INTRODUÇÃO 
A tecnologia possibilitou inimagináveis transformações em nosso 
cotidiano. Dispositivos móveis fazem parte de nossas vidas 
diárias, fornecendo acesso à comunicação e à informação sem 
nenhum precedente. 

Segundo os dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), em 2013, 130,2 milhões de brasileiros 
acima de 10 anos de idade possuíam celular para uso pessoal, um 
aumento de 49,4% em relação a 2008. Ainda em dados da Pnad, 
7,1 milhões (10,8%) dos 65,1 milhões de domicílios particulares 
permanentes do país possuem tablets. A pesquisa relatou outro 
fato interessante, os acessos a internet em estados como Sergipe, 
Pará, Roraima, Amapá e Amazonas feito por dispositivos móveis 
como celulares ou tablets superou os acessos feito por 
computadores ou notebooks [2].  

A popularização dos dispositivos móveis, aliada ao crescimento 
das conexões de banda larga, estão favorecendo o uso  destes na 
educação. Já existem instituições de ensino no Brasil que estão 
adotando aplicativos para serem usados nestes dispositivos 
aplicativos em seus currículos e modificando sites, materiais 
educacionais, recursos e ferramentas para que eles estejam 
adaptados para serem acessados por eles [15]. 

A importância das tecnologias recentes para o ensino e 
aprendizagem, segundo Johnson [15] é que: 

[...] estes dispositivos têm o potencial de facilitar quase qualquer 
experiência educacional, permitindo que os alunos organizem 
reuniões de vídeo virtuais com colegas de todo o mundo, usem 
software e ferramentas especializadas, e colaborem em 
documentos compartilhados ou projetos na nuvem, entre muitas 
outras coisas. Embora ainda existam muitos usos prováveis que 
ainda não foram realizados ao longo dos últimos anos, o 
aprendizado móvel mudou rapidamente de um conceito para uma 
realidade [15] (p. 14). 

Diante de tantas novas possibilidades de ensino e aprendizagem 
surge o que, segundo Laouris & Eteokleous [16] foi denominada 
de Mobile Learning (M-Learning ou Aprendizagem Móvel). 

O M-Learning, é definido por Oliveira [21], como uma 
modalidade de ensino em que os dispositivos móveis são 
utilizados dentro e fora de sala de aula para auxiliar o processo de 
aprendizagem. E, o U-Learning (ubiquitous learning ou 
aprendizagem ubíqua), o termo surgiu da Computação Ubíqua 
(Ubiquos Computing), que segundo Queiroz e Ribeiro [24], 
contribuiu com a “possibilidade de construir um ambiente de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 69 - 78. Santiago de Chile.
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aprendizagem ubíquo, ou seja, que permita qualquer pessoa 
aprender em qualquer lugar e a qualquer momento”. Santaella 
[28] reforça que esses processos de aprendizagem se configuram 
como: 

Processos de aprendizagem abertos significam processos 
espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao 
sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes e que são 
possíveis porque o acesso à informação é livre e contínuo, a 
qualquer hora do dia e da noite. Por meio dos dispositivos 
móveis, à continuidade do tempo se soma a continuidade do 
espaço: a informação é acessível de qualquer lugar [28] (p. 19) 

Com a utilização do M-Learning e o U-Learning, alunos e 
professores podem usufruir de materiais didáticos em diversos 
formatos, em qualquer momento e em qualquer lugar, bem como 
de inúmeros recursos tecnológicos oferecidos para dispositivos 
moveis.  

O uso do M-Learning como ferramenta de ensino, tem tido um 
aumento significativo, favorecido pela disseminação dos 
dispositivos móveis e das conexões 3G e 4G, como já citado 
anteriormente. Porém, essa nova modalidade requer um processo 
de adaptação, tanto por parte dos professores quanto dos alunos. 
Algumas pesquisas têm demonstrado que, mesmo com todo o 
crescimento, a aprendizagem móvel ainda não é utilizada de forma 
significativa por parte dos educadores, conforme afirmam Oliveira 
[21]. 

O ensino de línguas tem sido mediado por diversas tecnologias ao 
longo do tempo a fim de  desenvolver as quatro habilidades 
linguísticas: ler, escrever, falar e ouvir. Atualmente, nota-se um 
crescente uso de dispositivos móveis no ensino de línguas, esta 
área de estudo é conhecida como MALL, Mobile-Assisted 
Language Learning, aprendizagem de línguas estrangeiras, assim 
como o M-Learning e o U-Learning permite ao aluno estudar em 
qualquer hora e qualquer lugar. 

Dessa forma, com o emergente uso dos dispositivos móveis e as 
várias possibilidades de utilização na educação, ficam alguns 
questionamentos: O que falta para que os dispositivos móveis 
sejam aceitos e adotados como meio de facilitar o ensino-
aprendizagem? Qual a percepção dos alunos frente ao uso desses 
dispositivos como recursos pedagógicos para a aprendizagem de 
idiomas? 

Assim esse trabalho se propõe a investigar o uso de dispositivos 
móveis, em especial o uso de celulares, no processo de ensino e 
aprendizagem de idiomas do curso de inglês ofertado pelo Centro 
de Línguas, projeto de extensão do Departamento de Línguas e 
Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a partir 
da percepção dos alunos.  

2. M-LEARNING E O ENSINO DE 
LÍNGUAS 
As Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem Fio 
(TIMS), tem se tornado presentes no ambiente escolar, 
aumentando os desafios e as possibilidades para professores e 
alunos. Segundo Moura [18] (p. 50): “O acesso a conteúdos 
multimídia deixou de estar limitado a um computador pessoal 
(PC) e estendeu-se também às tecnologias móveis (telemóvel, 
PDA, Pocket PC, Tablet PC, Netbook)”. Entre essas tecnologias 
destaca-se o celular ou smartphone, um aparelho bem popular, 

com diversos recursos que podem ser utilizados em sala de aula 
como ferramenta pedagógica. 

Puppi [23] (p. 56-57), define os smartphones como “[...] 
dispositivos que convergem para a computação no contexto de 
mobilidade aliada à comunicação”. Eles destacam que, desde o 
lançamento do iPhone, em 2007, “os smartphones têm se tornado 
os dispositivos móveis dominantes para comunicação, informação 
e entretenimento”. 

Outro aspecto a considerar é o poder de convergência que o 
telefone celular apresenta, integrando vários recursos como a 
Internet, câmera fotográfica, filmadora, calculadora, relógio, 
cronômetro, gravador de voz, rádio, GPS, e-mail, computador, 
sms, wi-fi, editores de texto, softwares, calendário, bluetooth, 
entre outros, que podem dinamizar todo o processo de ensino, 
proporcionando ao educador recursos didáticos que o tornam 
indispensável para a sala de aula da realidade atual, em 
contrapartida à falta de recursos didáticos educacionais 
disponíveis em nossas escolas públicas para ensinar e aprender a 
Física [26]. 

Porém o celular ainda e visto por muitos da comunidade escolar 
como o vilão, responsável por distrações, facilidade na cola, mal 
uso em sala de aula, entre outros. Segundo Saccol, Schlemmer e 
Barbosa [27] ( p.30): “Em boa parte das instituições formais de 
ensino o uso de telefones celulares é restrito, por uma espécie de 
convenção social”. 

Mas está realidade está mudando, o celular está deixando a 
imagem de vilão e sendo considerado por muitos especialistas em 
ensino, como um aliado da educação principalmente por sua 
facilidade de acesso. E o incentivo para isso é realidade no Estado 
do Espírito Santo, onde está sendo aprovada a revogação da Lei 
n° 8.854, que proibia o uso de aparelhos celulares nas escolas, 
além do lançamento do projeto Sedu Digit@l, onde os alunos e 
professores terão Wi-Fi em todas as escolas e poderão usar o 
celular dentro da sala de aula como ferramenta pedagógica [8]. 

Mas apenas liberar o uso do celular, não é suficiente, Ramos [25] 
(p. 22) afirma que a escolas e os professores devem traçar “[...] 
estratégias de trabalho, com organização da sala de aula, como 
espaço coletivo que é com regras construídas pelo grupo e 
também com uma proposta de trabalho do professor 
suficientemente clara e instigadora”. Este é sem dúvidas o grande 
desafio enfrentado pela escola. 

O M-Learning é considerado como uma nova modalidade de 
ensino/aprendizagem por meio de tecnologias móveis. Tem sido 
aplicado quando se fala no paradigma educacional emergente que 
recorre a dispositivos que acompanham as pessoas em qualquer 
lugar e a qualquer hora [19]. 

De acordo com Saccol, Schlemmer e Barbosa [27], o M-Learning: 

[...] se refere a processos de aprendizagem apoiados pelo uso de 
tecnologias da informação ou comunicação móveis e sem fio, cuja 
características fundamental e a modalidade dos aprendizes, que 
podem estar distante uns dos outros e também de espaços formais 
de educação, tais como salas de aula, salas de formação, 
capacitação e treinamento ou local de trabalho [27] (p. 25). 

O M-Learning é uma extensão do E-Learning, sendo exercida por 
meio de dispositivos móveis. Entretanto o M-Learning pode 
classificar-se por dois diferentes focos: o primeiro evidencia a 
localização e a infraestrutura no qual ocorre o aprendizado, e o 



71

segundo enfatiza o objeto de estudo ou processo em que ele 
ocorre, por exemplo, treinamentos ou meio acadêmico. No meio 
acadêmico existem áreas de atuação para utilizar o M-Learning e 
dentre essas áreas está o aprendizado de línguas estrangeiras ou 
também conhecido como Mobile-Assisted Language Learning 
(MALL) [23]. A Figura 1, a seguir,  exemplifica melhor o MALL 
no contexto do M-Learning: 

Figura 1 - MALL no contexto de M-Learning [23] (p. 47). 

Para Moura [19], essa nova abordagem para aprendizagem de 
línguas, se dá devido a evolução das tecnologias móveis, e 
acrescenta ainda que o MALL é:  

[…] um subconjunto do M-Learning e do CALL (Computer-
Assisted Language Learning), aproveita as potencialidades 
oferecidas por dispositivos móveis, como o PDA ou o telemóvel, 
para ajudar os alunos a aceder a materiais de aprendizagem de 
línguas e comunicar com colegas e professores a qualquer hora e 
em qualquer lugar. Mas [...] há diferenças importantes entre o 
CALL e o MALL, em particular, porque as tecnologias móveis 
podem ajudar os alunos a encontrar informação no momento em 
que precisam dela e são adequadas ao seu estilo de vida móvel 
[19] ( p. 59). 

Puppi [23] (p. 48) descrevem como características positivas do 
MALL “[…] o fato de que MALL atende aos fatores contexto, 
mobilidade, estudo a qualquer hora e propriedade (poder de 
decisão) sobre o dispositivo a ser utilizado e sobre a realização ou 
não da atividade”. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

MOBILE LEARNING: Explorando potencialidades com o 
uso do celular no ensino - aprendizagem de língua inglesa 
como língua estrangeira com alunos da escola pública [5]. 

Costa [5] em sua pesquisa analisou as potencialidades que 
surgiram com a crescente popularidade do uso do celular pelos 
alunos, na qual colabora com a expansão e o desenvolvimento das 
cinco habilidades linguísticas no ensino-aprendizagem da língua 
inglesa. Foram avaliadas as percepções dos alunos diante do 
processo de aprendizagem com atividades pedagógicas mediadas 
pelo celular. Identificou como e quando utilizar dispositivo móvel 
em sala de aula e qual a sua eficácia para o ensino-aprendizagem 
da língua inglesa. 

A pesquisa confirmou que é possível ensinar com o auxílio de 
celular, porém é ainda uma área pouco explorada que necessita do 
interesse principal por parte dos professores. Costa [5] (p. vii) 
afirma ainda que “[...] a aprendizagem móvel ajudou a melhorar a 
aquisição de habilidades em uma língua estrangeira, colocou os 
alunos em um contexto real e tornou este processo mais atraente, 
motivador e interessante”. 

Desta forma, Costa [5] (p. vii) conclui que “[...] uso do celular no 
ensino-aprendizagem de línguas proporciona uma flexibilidade 
diferente, produtiva para o aprendiz adquirir saberes, habilidades 
e conhecimentos, quase impossível de ocorrer em um ambiente de 
ensino tradicional.” 

Diretrizes para design de interface de aplicativos em 
smartphones para alemão como língua estrangeira: um estudo 
sobre mobile learning [23]. 

Puppi [23] (p. 16) em sua pesquisa teve como objetivo geral "[...] 
propor diretrizes para o design de interface de aplicativos M-
Learning em smartphones, para o estudo do idioma alemão como 
língua estrangeira". 

O seu trabalho visou analisar um área ainda pouco pesquisada no 
entorno do M-Learning, o estudo sobre o design de interface de 
aplicativos mobile. Mesmo seguindo uma linha diferente de 
pesquisa, o trabalho reune uma análise da literatura acadêmico-
científica de conceitos como M-Learning e MALL que foi de 
grande importância para o desenvolvimento deste trabalho. 

Inglês na palma da mão: possibilidades de aprendizagem 
através dos dispositivos móveis conectados à internet [9] 

Gonçalves e Silva [9] apresentam um trabalho sobre uma nova 
metodologia para a aquisição da língua inglesa, referente às 
habilidades de pronuncia e escrita através do uso de celulares. O 
estudo analisa a autonomia que um aplicativo instalado no celular 
proporciona a aprendizagem de idioma, busca identificar os 
recursos e as possibilidades de estudos disponíveis aos alunos na 
aprendizagem de inglês.  

Por fim, Gonçalves e Silva [9] concluíram que os aplicativos 
proporcionam diversos benefícios para os alunos, como: 
interatividade com o usuário, facilidade de manipulação, 
conteúdos diversos, exercícios e avaliações práticas, baixo custos 
financeiros. No entanto, constatou-se que os alunos não possuem 
conhecimentos sobre esses recursos. 

O trabalho de Gonçalves e Silva [9] contribui para esta pesquisa 
com o levantamento de algumas metodologias de ensino por parte 
dos aplicativos móveis levando em consideração para a seleção à 
popularidade e relevância de cada aplicativo. 

Pelo telefone - histórias e relatos sobre o uso de celulares como 
ferramenta de ensino e aprendizagem de língua inglesa no 
Brasil [32] 

Xavier e Dias [32] descreve em seu artigo a experiência vivida 
com o uso de telefone celular, nos anos de 2009 a 2012 nas aulas 
de língua inglesa, em uma escola de idiomas no Rio de Janeiro. 
São citadas as atividades criadas, o processo de planejamento, o 
processo de implementação e as dificuldades encontradas. 

Ao final, Xavier e Dias [32] concluiem que ao desenvolver 
projetos com uso de celular ou qualquer outro artefato tecnológico 
deve-se priorizar um bom planejamento e capacidade de 
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antecipação de problemas, mapeamento do recursos disponíveis 
entre os aprendizes e capacidade de improvisação. Outra 
observação feita por Xavier e Dias [32] é a escolha da ferramenta, 
quanto maior for o domínio do professor e dos alunos, melhor 
será o resultado, além de considerar no planejamento das aulas um 
tempo para instrução de uso dos recursos. 

4. APLICATIVOS PARA CELULAR: 
PRATICANDO IDIOMAS 
O ensino de línguas está se destacando entre os aplicativos 
educativos, a liberdade e a facilidade de acesso a informação e 
conhecimento de línguas, proporcionada pelos aplicativos têm 
demostrado uma nova metodologia de aprendizagem. Com o 
auxilio dos smartphones e seus APPs, os alunos fazem acessos 
instantâneos às informações e conhecimento, tornando seu estudo 
autônomo, fácil e controlado pelo próprio aluno. 

Esta área de estudo mediada por dispositivos móveis, o Mobile 
Assisted Language Learning (MALL), é uma alternativa que 
possibilita aos alunos aumentar o tempo de exposição a uma 
língua estrangeira, expõe os alunos a experiências de 
aprendizagem diversificadas com o uso de recursos como redes 
sociais e as variedades de aplicativos específicos para o estudo de 
idiomas. 

Os aplicativos são uma alternativa aos cursos regulares, podendo 
ser usados em paralelo para complementar o estudo ou até mesmo 
isolado, com o objetivo de aprender uma nova língua. Existe uma 
grande variedades de APPs voltados para o ensino de línguas, 
muitos deles gratuitos. Neste estudo serão analisados alguns dos 
aplicativos mais populares. 

4.1 DUOLINGO 

O Duolingo, atualmente, é considerado o aplicativo mais popular 
para aprender línguas estrangeiras. É um aplicativo totalmente 
gratuito e oferece serviços dos níveis básicos aos mais avançados. 
Para a versão em português, oferece opções de aprender até quatro 
idiomas distintos, com o inglês, espanhol, francês e alemão. Com 
a utilização de jogos, o APP torna a aprendizagem atraente e 
eficaz no ensino de línguas [30]. 

Dispõe de versões para Android, iOS, Windows Phone e web. A 
versão para smartphone é sincronizada com a web, possibilitando 
o aluno as duas opções, porém a versão web possui mais 
funcionalidades extras aos do aplicativo.  

Com o Duolingo a aprendizagem acontece de forma divertida e 
interativa, com seus elementos de gamificação, o aluno ganha 
pontos ao acertar as questões e ao cronometrar o tempo de 
execução das atividades, avançar de nível. O APP contempla as 
quatro habilidades básicas de línguas: ouvir, falar, ler e escrever, e 
as lições incluem questões de conversação, compreensão, 
tradução e desafios de múltipla escolha. As questões são 
corrigidas na hora, e o aluno recebe um feedback de como 
melhorar na lição. Possui um programa de incentivo no qual conta 
os dias em que o aluno passa estudando idioma, além dos 
corações, em que o aluno deve poupar para continuar no jogo, 
pois a cada resposta errada ele perde um coração e se todos 
acabarem deve-se recomeçar o jogo [10]. 

 

Figura 2 - Aplicativo Duolingo [6] 

4.2 BUSUU 

O Busuu é uma rede social de aprendizagem de novos idiomas, 
conectada a comunidade mundial, ele oferece cursos de 12 
idiomas diferentes. Possui versões para Android, iOS e web e o 
diferencial é o contato com os nativos da língua, onde estes 
corrigem os exercícios e interagem de muitas outras formas [4]. 

É utilizado por mais de 60 milhões de usuários, segundo o site 
oficial do Busuu, e seus usuários podem treinar suas habilidades 
de leitura, escrita, audição e fala, exercitar  gramática avançada e 
praticar com outros falantes da língua. 

O aplicativo possui uma versão gratuita, porém limitada, a versão 
Premium, paga, possui uma lista de vantagens em relação a 
gratuita. Na versão Premium o usuário tem acesso ilimitado ao 
busuutalk, recurso de conversação, áudio de mais de 3.000 frases, 
exercícios de gravação de voz, vídeos e acesso ilimitado para 
idiomas diferentes [30]. 

 
Figura 3: Aplicativo Busuu [4] 

4.3 BABBEL 

O Babbel oferece todos os recursos para os usuários obter uma 
boa aprendizagem de línguas, desde falar, escrever e compreender 
um novo idioma. E é os próprios usuários que determina o ritmo 
da aprendizagem. O vocabulário é formado gradativamente e a 
gramática é exposta de forma intuitiva e natural. Possui diversos 
cursos para iniciantes e intermediários, gramática, treino de 
verbos, trava-línguas, frases e muito mais. Está disponível com 
uma versão paga, mas grande parte da aprendizagem pode ser 
feito pela versão gratuita [1]. 

O conteúdo do aplicativo é o mesmo encontrado na versão web, 
porém na versão web possui outras funcionalidades: contato com 
a comunidade do serviço, trocar mensagens com outros usuários, 
adicionar amigos, salas de bate papo, murais, entre outras opções. 
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Figura 4: Aplicativo Babbel [1] 

4.4 GOOGLE TRANSLATE 

O Google Translate é uma plataforma de tradução, da empresa 
Google, mais utilizado em todo mundo e o Brasil é o país que 
mais utiliza o serviço, segundo a Google. A plataforma completou 
10 anos e oferece tradução para mais de 100 idiomas [3]. 

Mesmo não sendo um aplicativo com o objetivo específico de 
ensinar uma língua estrangeira, o Google Translate pode ajudar os 
alunos com os diversos recursos que oferece, reforçando a 
aprendizagem da leitura, escrita e pronúncia. 

Com versões para computador e smartphones, o Google Translate 
possui os seguintes recursos: digitar, basta usar o teclado e 
escolher o idioma para a tradução; conversa bilíngue, o aplicativo 
identifica o idioma falado e faz a tradução rapidamente; 
Visualização, com o auxilio da câmera do smartphones pode-se 
ver instantaneamente a tradução de texto em imagens ou placas 
para outro idioma; Escrever, permite desenhar letras ou caracteres 
com o dedo; Off-line, realiza a tradução de textos sem uma 
conexão com a internet [13]. 

 
Figura 5: Aplicativo Google Translate [11] 

4.5 WORD REFERENCE 

O WordReference é um dicionário online, gratuito, considerado o 
mais popular e poderoso. Permite o acesso rápido aos dicionários 
e aos fóruns de discussões.  

 
Figura 6: Aplicativo WordReference [31] 

Possui versões para computador e smartphones, no computador 
pode-se inserir o WordReference na barra de pesquisa do browser, 
para obter um acesso simples e rápido. E a versão móvel oferece 
as mesmas funcionalidades do computador, as traduções para 

diversos idiomas, consultar o conjugador de verbos e participar do 
fórum, espaço útil para tirar dúvidas do uso dos idiomas [12]. 

5. METODOLOGIA 

5.1 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa qualitativa 
e quantitativa, onde as informações serão descritas em foco das 
principais abordagens e traduzida para números, utilizando de 
recursos técnicos de estatísticas, classificando e analisando assim 
as informações. 

Será uma pesquisa exploratória e descritiva, com base na 
elaboração e aplicação de questionário e analisando relatos do 
professor sobre a aula. Serão examinadas as percepções dos 
alunos do Centro de Línguas, quanto à aprendizagem. 

Esse estudo corrobora com o que para Stake se caracteriza como 
um estudo qualitativo. Segundo Stake [29] (p. 250 “O estudo 
qualitativo é personalístico. É empático e trabalha para 
compreender as percepções individuais. Busca mais a 
singularidade do que a semelhança e honra a diversidade”. 

Marconi e Lakatos [17] definem a pesquisa exploratória como a 
que “[...] têm por objetivo descrever completamente determinado 
fenômeno [...]” [17] ( p. 187), e “[...] podem ser encontradas tanto 
descrições quantitativas e/ou qualitativas, quanto acumulação de 
informações detalhadas, como as obtidas por intermédio da 
observação participante” [17] (p. 187). 

5.2 CONTEXTO E SUJEITOS DE PESQUISA 

A pesquisa será realizada no Centro de Línguas, projeto do 
Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do 
Espírito Santo - UFES. O Centro de Línguas oferece cursos de 
qualidade a preços acessíveis para a comunidade, dos seguintes 
idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e português. 
Localiza-se no campus de Goiabeiras, em Vitória, e atende 
aproximadamente sete mil alunos, sendo que 10% destes são 
contemplados com bolsa de estudos. 

Para a aplicação e observação da aula proposta, foi selecionada a 
turma de Teens 1, composta por 14 alunos de 11 a 14 anos que 
estão iniciando no idioma inglês, sujeitos dessa pesquisa. 

5.3 PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS  

• Elaborar um plano de aula cujos recursos didáticos 
envolva também o uso de celulares pelos alunos; 

• Instrumento de observação de aula; 
• Questionário sobre o uso de celular nas aulas na 

percepção dos alunos (Apêndice 1); 
• Registro por meio de fotos;  
• Diário de bordo; 
• Observar os relatos da professora sobre a aula proposta; 
• Analisar o uso de dispositivos móveis na educação na 

percepção dos alunos. 
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6. RESULTADOS 

6.1 PLANO DE AULA 

Xavier e Dias [32] em sua pesquisa, concluí que ao desenvolver 
projetos com uso de celular ou qualquer outro artefato tecnológico 
deve-se priorizar um bom planejamento e capacidade de 
antecipação de problemas, mapeamento do recursos disponíveis 
entre os aprendizes e capacidade de improvisação. Sendo assim 
foi criando o plano de aula do projeto "A Escola Perfeita". 
Considerando o domínio do professor e os alunos com a 
ferramenta utilizada, além de considerar no planejamento das 
aulas um tempo para instrução de uso dos recursos. sendo 
observações feita por Xavier e Dias [32]. 

I. Plano de Aula: 
Projeto a Escola Perfeita 

Data: 06/06/2016 

II. Dados de Identificação: 
Escola: Centro de Línguas 
Professora: Mila Costa Lopes Genç 
Disciplina: Inglês – Teens 1 
Série: Tenns 1 
Turma: 01 - seg/qua - 09:10-10:25 
Período: Matutino 

III. Tema: 
A Escola Perfeita 
Conceitos: Verbos Have to/Don’t have to 
Pergunta do projeto: Na escola perfeita, o que você tem e o que 
você não tem que fazer?  

V. Objetivos: 
Objetivo geral: 
Construir um projeto sobre a “Escola Perfeita” descrevendo 
regras e coisas que devem ter, ou não, para obter uma escola 
perfeita. 
Objetivos específicos: 
- Listar no quadro, regras e coisas que os alunos devem ter, ou 
não, que seguir em casa; 
- Apresentar aos alunos a estrutura para falar de regras: Have 
to/Don’t have to; 
- Organizar a turma em grupos de 4 alunos; 
- Instruir os alunos com o uso das tecnologias que serão utilizada 
para realização do projeto: Power Point, Google trasnlate e 
Google Imagens; 
- Construir o projeto “Escola Perfeita”. 

V. Conteúdo: 
- Verbos Have to/Don’t have to; 
- Tecnologias em sala de aula, uso de celular e notebook;  

VI. Desenvolvimento do tema: 

Contextualização: 
- Perguntar aos alunos as regras que eles tem, ou não, que seguir 
em casa? 
- Por no quadro a lista de “Have to” e em paralelo “Don’t have 
to”; 
Apresentação: 
Perguntar aos alunos a estrutura usada para falar de regras? R.: 
Have to/Don’t have to. 
Prática/Projeto: 
- Organizar a turma em grupos de 4 alunos; 
- Distribuir um notebook para cada grupo; 
- Os grupos poderão fazer uso de seus celulares para pesquisa de 
imagens e traduções; 
- Com o notebook, abrir o Power Point e instruir os alunos no 
uso; 
- Instruir os alunos de como realizar as pesquisas no Google 
translate e o Google Imagens, esses aplicativos poderão ser 
utilizada pelo celular ou pelo notebook. 
- Os alunos deverão fazer 2 slides, com 5 imagens em cada; 
- O primeiro slides terá imagens que representa “Have to”, com 
suas respectivas legendas; 
- O segundo slides terá imagens que representa “Don’t have to”, 
com suas respectivas legendas; 
- As legendas serão montada com auxilio do aplicativo do 
Google translate, no celular;      
- Apresentar para a turma o trabalho; 
- A turma irá escolher a melhor escola; 
Observação: Todas as instruções são dadas em inglês. 

VII. Recursos didáticos: 
- Quadro e pincel; 
- Data Show; 
- Notebook e/ou celular; 
- Software: Power Point, Google trasnlate e Google Imagens; 

VIII. Avaliação: 
A avaliação terá caráter formativa, com professor acompanhando 
todo o processo de ensino-aprendizagem, e dando aos alunos o 
feedback necessário para melhor conduzir seus projetos. 
- atividade final: Os alunos devem apresentar seus projetos para 
turma. No fim da apresentação de todos os projetos, os alunos 
decidem qual é a melhor escola. 
Os trabalhos serão impressos e exposto no mural da escola. 
- critérios adotados para correção das atividades: O projeto será 
direcionado no decorrer da construção, com os alunos recebendo 
o feedback do professor. 

XIX. Bibliografia:  
- Puchta, Herbert; Stranks,Jeff. American More! Combo 1a - 
Student's Book & Workbook. Editora Ática. 

Figura 7 – Plano de aula utilizado 
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6.2 OBSERVAÇÃO DE AULA 

O plano de aula descrito foi aplicado na turma de Teens 1, no 
Centro de Línguas. O Centro de Línguas oferece cursos de 
idiomas a comunidade em geral. 

Está turma possui 14 alunos, e a professora em seu relato, cita que 
gosta de sempre estimular os alunos a usarem o celular com 
objetivo pedagógico, indicando aplicativos para o estudo de inglês 
dentro e fora da sala de aula, ela ainda disse que em suas aulas é 
permitido aos alunos usarem o celular para fazerem consultas, 
traduções de palavras e etc. 

No planejamento do plano de aula  “A Escola Perfeita”, partindo 
da afirmação de Ramos [25] em que diz que a escola e os 
professores “devem traçar estratégias de trabalho, com 
organização da sala de aula, como espaço coletivo que é com 
regras construídas pelo grupo e também com uma proposta de 
trabalho do professor suficientemente clara e instigadora”. Foi 
previsto o uso do celular pessoal de cada aluno, porém alguns 
alunos não possuem celular, assim foi disponibilizados aos alunos 
outros recursos tecnológicos, como os notebooks. E a formação 
de grupos, foi programada para que possibilitasse o 
compartilhamento de todos os recursos do grupo entre os alunos.  

O conteúdo trabalhado na aula foram os verbos Have to/Don’t 
have to, segundo a professora, a aula deu inicio com a 
contextualização do assunto, trabalhando o homework da aula 
passada, com a seguinte pergunta: Quais as regras que eles 
(alunos) tem, ou não, que seguir em casa? Assim eles foram 
preenchendo no quadro a lista de “Have to” e em paralelo “Don’t 
have to”. Logo após, foram trabalhadas as estruturas usadas para 
falar de regras. 

Após a apresentação e a contextualização do assunto, os alunos 
foram conduzidos para a parte prática do projeto. Organizados em 
grupos de 4 integrantes, onde cada grupo recebeu um notebook, 
além de poderem usar seus celulares para pesquisa de imagens, 
palavras, traduções. Os alunos foram instruídos pela professora de 
como utilizar o Power Point, a pesquisar no Google translate e o 
Google Imagens.  

 
Figura 8: Aplicação do plano de aula  “A Escola Perfeita” 

Fonte: autores 
O projeto consiste em os alunos construírem 2 slides com 5 
imagens cada um. Respondendo a pergunta do projeto: Na escola 
perfeita, o que você tem e o que você não tem que fazer? O 
primeiro slide terá imagens que representa “Have to”, com as 
legendas, e o segundo slides terá imagens que representa “Don’t 
have to”, com as legendas. As legendas serão montada com 
auxilio do aplicativo do Google translate, no celular. 

No final os alunos apresentaram seus trabalhos para a turma e ao 
finalizar as apresentações a turma votou na melhor escola descrita 
por eles. Os trabalhos foram exposto no mural da escola, sendo 
motivo de orgulho e satisfação de todos os alunos. 

 
Figura 9: Resultado da aula, A Escola Perfeita, no mural da 

escola 
Fonte: Autores. 

6.3 USO DE CELULAR EM AULA NA PERCEPÇÃO DOS 
ALUNOS 

Na aula seguinte ao projeto da “A Escola Perfeita”, foi aplicado 
aos alunos um questionário sobre o uso de celular em sala de aula. 
Os gráficos abaixo, demostra o resultado obtido a partir das 
respostas de 13 alunos envolvidos no processo. 

Os gráfico 1 e 2, referente às perguntas 4 e 5, onde é questionado 
a posse de um celular e se o celular possui internet. Observa-se 
que a maioria dos alunos possuem aparelho celular e com internet, 
em contra partida apenas 2 alunos que são 15,4% não possuem. 
Confirma-se a popularização dos aparelhos celulares como citado 
por Puppi [23] (p.56) “os smartphones têm se tornado os 
dispositivos móveis dominantes para comunicação, informação e 
entretenimento”. 

Gráfico 1: Resulatdos obtidos na questão 4 
Fonte: Autores. 

Gráfico 2: Resulatdos obtidos na questão 5 
Fonte: Autores. 
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Como dito pelo secretário Haroldo Roch [22], “[...] são 
ferramentas já de domínio dos estudantes e incorporadas em seu 
dia a dia e que precisamos inserir nas escolas”. Os gráficos 3 e 4 
,a seguir, referente às perguntas 6 e 8, revelam o domínio e o 
conhecimento da maioria dos alunos frente aos aplicativos e a 
unanimidade em conhecimento do Google Tradutor. Sendo que 
92,3% dos alunos conhecem algum aplicativo que favorecem a 
aprendizagem do idioma inglês, apenas 1 aluno respondeu que 
não conhece. E ao questioná-los sobre quais são de seu 
conhecimento: 100% conhecem o Google Tradutor, 53,8% 
conhecem o Duolingo, 23,1% conhecem o Babbel, os demais não 
foram citados. 

Gráfico 3: Resulatdos obtidos na questão 6 
Fonte: Autores. 

Gráfico 4: Resulatdos obtidos na questão 8 
Fonte: Autores. 

Quanto a utilização do celular em sala de aula, referente à 
pergunta 7, o gráfico 5 mostra que 84,6% dos alunos já utilizaram 
ou ainda utiliza o celular como ferramenta pedagógica.  

 
Gráfico 5: Resulatdos obtidos na questão 7 

Fonte: Autores. 
E o gráfico 6, referente a pergunta 9, os alunos classificam as 
contribuições de aplicativos tais como o Google Tradutor para 
aprendizagem, com a maioria de 46,2% responderam contribuição 
importante, 30,8% contribuição média, 15,4% indispensável e 
7,7% contribuição regular. Todos os alunos consideram que os 
aplicativos contribuem de alguma forma. 
 

Gráfico 6: Resulatdos obtidos na questão 9 
Fonte: Autores. 

Quanto à preferência de uso do dicionário ou o tradutor, 84,6% 
dos alunos optaram pelo Google tradutor pela praticidade e 
agilidade, tendo 2 alunos, 15,4%, preferem o dicionário 
convencional. Demostrado no gráfico 7. 

 Gráfico 7: Resulatdos obtidos na questão 10 
Fonte: Autores. 

Costa [5] (p. viii) afirma que “[...] a aprendizagem móvel ajudou a 
melhorar a aquisição de habilidades em uma língua estrangeira, 
colocou os alunos em um contexto real e tornou este processo 
mais atraente, motivador e interessante”. O gráfico 8 mostra o que 
os alunos pensam em relação a contribuição do uso de celular na 
motivação da aprendizagem de idiomas, em específico o idioma 
inglês. De acordo com o gráfico, 23,1% consideram a 
contribuição do uso de celular como recurso pedagógico, 
indispensável, 53,8% contribuição importante, 15,4% 
contribuição média, 7,7% contribuição regular. 

Gráfico 8: Resulatdos obtidos na questão 11 
Fonte: Autores. 

Ao serem questionados sobre a quantidade de novas palavras 
aprendidas com o uso de tecnologias (gráfico 9), 61,5% disseram 
que aprenderam 5 a 10 palavras novas e 38,5% aprenderam mais 
de 10 palavras. 
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 Gráfico 9: Resulatdos obtidos na questão 12 
Fonte: Autores. 

Na última questão, a pergunta 13, foi solicitado aos alunos que 
deixassem algum comentário sobre a aula com a utilização de 
celular. E as respostas foram bem otimistas, demostrando o 
contentamento com a aula. Por exemplo, o seguinte comentário:  

“Achei a aula muito interessante e com mais aulas assim da para 
aprender a trabalhar em grupo, se divertir e no mesmo tempo 
aprendendo. Em minha opinião deveria ser assim na maioria das 
aulas” (Resposta de um dos alunos à pergunta 13). 

Segundo Saccol, Schlemmer e Barbosa [27] (p.30): “Em boa parte 
das instituições formais de ensino o uso de telefones celulares é 
restrito, por uma espécie de convenção social”. Muitos ainda 
veem o celular como vilão, causador das distrações dos alunos. E 
em resposta a pergunta 13, houve comentários com preocupação a 
respeito da dispersão dos alunos causada pelo uso de celular em 
sala de aula, como citado no comentário abaixo:  

“Foi uma aula diferente, onde aprendemos várias coisas com o 
auxílio de aparelhos eletrônicos. Em partes, acho boa a ideia, mas 
acho que algumas vezes o aparelho pode até levar a dispersão do 
aluno durante a aula “ (Resposta de um dos alunos à pergunta 13). 

No Quadro 1, a seguir, temos todas as respostas dos alunos: 

Quadro 1: Questão 13 

Fonte: Autores. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao analisar o uso de dispositivos móveis, em específico o uso do 
celular, no processo de ensino e aprendizagem do idioma inglês, 
observa-se que há muito a ser explorado da tecnologia com o 
objetivo pedagógico. O dispositivo proporciona um leque de 

possibilidades de uso, em conjunto com os aplicativos criados 
especificamente para o estudo de línguas torna-se ferramentas 
indispensáveis para os alunos. 

Ao fazer a releitura de trabalhos relacionados ao uso de celular na 
educação, demostram a importância de se ter um bom 
planejamento da aula, um professor bem preparado e seguro de 
seu planejamento, e com um objetivo pedagógico claro e bem 
definido. 

Neste trabalho destacou-se alguns aplicativos descrevendo suas 
potencialidades para auxiliar no ensino do idioma inglês, como o 
Duolingo, Busuu, Babbel, Google Translate e WordReference, 
todos podem ser instalados gratuitamente nos smartphones ou 
serem utilizados pelo browser. Existem muitos outros aplicativos 
que podem ser utilizados em sala de aula, saindo do tradicional e 
inserindo o aluno na construção do seu próprio conhecimento. 

Na elaboração do plano de aula, buscou incluir o uso de 
aplicativos de conhecimento dos alunos, e fornecer ferramentas 
diversas pra a realização da aula. O uso do celular foi de suma 
importância para a integração e participação de todos no projeto. 
Os resultados obtidos foram satisfatório e gratificante, tanto para 
os alunos quanto para o professor. 

Com a observação da aula e demostrado no questionário feito com 
os alunos, constatou-se o uso do celular e seus inúmeros recursos, 
utilizados como ferramenta pedagógica dentro ou fora da sala de 
aula, torna a aprendizagem mais rápida, atrativa e divertida. 
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ABSTRACT 
 
In this paper, we describe the main findings of an on-going study 
on the use of technological resources (ICT) in vulnerable 
elementary and middle schools located in Santiago. The goal of 
this study is to evaluate the implementation of the “Sala de 
Innovación Pedagógica” program. The main objective of this 
program is to strengthen teacher’ skills in the use of ICT, within a 
pedagogical student-centered model. Along this line, the program 
aims at widening professor´s teaching strategies oriented at 
increasing student´s key role in their learning, deepening the use 
of educative technological and physical resources that enhance 
learning processes, supporting the installment of a pedagogical 
innovation-based culture, and at strengthening institutional 
support for the development of teacher competences in the use of 
ICT. In order to accomplish these objectives, the program counts 
on four pillars for its development: an innovative environment, a 
model of pedagogical innovation, technological equipment and 
digital resources, and a model of teacher development. 

 

RESUMEN 

El presente documento da cuenta de los principales hallazgos de 
un estudio actualmente en marcha en torno al uso de recursos 
tecnológicos (tecnologías de la información y comunicación, TIC) 
en educación básica en establecimientos educacionales insertos en 
contextos vulnerables dentro de la ciudad de Santiago. Este 
estudio tiene como objetivo evaluar la implementación del 
programa Sala de Innovación Pedagógica, el cual tiene como 
principal objetivo fortalecer las competencias docentes en uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) insertas en un 
modelo pedagógico centrado en el estudiante. De esta manera, se 
espera ampliar las estrategias de enseñanzas de los y las 
profesoras orientadas al rol protagónico del estudiante, 
profundizar el uso de recursos educativos tecnológicos y físicos 
que potencian los procesos de aprendizaje, apoyar a la instalación 
de una cultura de innovación pedagógica y fortalecer el apoyo 
institucional al desarrollo de competencias docentes en el uso de 
TIC. Para lograr dichos objetivos, el programa cuenta con cuatro 

pilares para su desarrollo: un ambiente de innovación, un modelo 
de innovación pedagógica, equipos tecnológicos y recursos 
digitales, y finalmente un modelo de desarrollo docente. 

Categorías y descriptores temáticos 
Applied computing → Education → Interactive learning 
environments 

 

Palabras clave 
Recursos tecnológicos, espacios físicos, innovación, enseñanza, 
aprendizaje, recursos educativos, modelo pedagógico, ambiente, 
dispositivos móviles 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El programa Sala de Innovación Pedagógica surge a partir de una 
alianza estratégica entre la Gerencia de Ciudadanía Corporativa y 
Asuntos Públicos de la empresa Samsung Electronics Chile y la 
Dirección de Innovación Educativa de la consultora de estudios 
FOCUS. Esta iniciativa surge como parte de un programa regional 
de Samsung que se ha propuesto ofrecer, instalar e implementar 
salas interactivas en diferentes países de Latinoamérica como 
Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil y Centroamérica. 
Sobre la base de esto, se aportan recursos tecnológicos en función 
de la innovación y la disminución de la brecha digital en el ámbito 
educativo. De esta manera, Samsung aporta la tecnología, 
equipamiento y software, mientras que FOCUS se ocupa del 
diseño e implementación del Programa Sala de Innovación 
Pedagógica, así como de las orientaciones técnicas, pedagógicas y 
evaluativas pertinentes.  

Este programa comienza a finales del 2013, contando a la fecha 
con la apertura de 5 salas de innovación en distintas comunas de 
la capital.  

 

2. ACERCA DEL PROGRAMA. 
 
El programa cuenta con cuatro pilares que, en su conjunto, actúan 
como alicientes para el logro de los objetivos que se propone.  
 

2.1 Equipamiento tecnológico 
 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page.  
 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 79 - 88. Santiago de Chile.
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La Sala de Innovación Pedagógica es una propuesta que busca 
brindar a los establecimientos la oportunidad de generar múltiples 
experiencias de aprendizaje a partir de la integración de 
tecnología en los procesos pedagógicos e institucionales. 

 
Tabla 1. Equipamiento de Salas de Innovación Pedagógica 

 
 

2.2 Ambiente de Innovación 
 
A través del rediseño del espacio físico, la Sala de Innovación 
Pedagógica busca generar un contexto que promueva la 
innovación y la diversificación de prácticas partir de la 
modificación de espacios tradicionales y la creación de nuevas 
zonas de trabajo. De este modo, la sala se dispone de manera 
radial, abriendo la posibilidad de que todos los estudiantes tengan 
posibilidad de mantener el contacto visual con su profesor y poder 
interactuar directamente con todos los presentes estableciendo una 
interacción más democrática, horizontal y participativa. 
Asimismo, los estudiantes trabajan de manera colaborativa en 
mesas bipersonales, agrupadas en pares, generando grupos de 
trabajo, espacio denominado zona de colaboración.  Junto con 
ello la Sala está diseñada para replegarse completamente, es decir, 
las mesas trasladan al borde de las paredes del aula, permitiendo 
una planta de trabajo libre para cualquier actividad que requiera el 
desplazamiento.  
 

 
Figura 1. Modelo 2D Sala de Innovación Pedagógica Vista 

Superior 
 

Además de lo anterior, se dispone de una zona de encuentro, 
espacio de intimidad y mayor horizontalidad en el aula, donde 
todos quienes participaron en la clase se ubican alrededor de una 
alfombra semicircular que se está al centro del aula. Finalmente, 
el ambiente de innovación dispone de diversos materiales 
concretos para el apoyo a una experiencia de aprendizaje concreto 
digital ubicados en una estructura de madera que centraliza el uso 
del Eboard y organiza los materiales, espacio llamado zona de 
organización. 

 
Figura 2. Imagen Sala de Innovación Pedagógica  

 

2.3 Modelo de Innovación Pedagógica 
 
La Sala de Innovación contempla un modelo pedagógico para 
fomentar el desarrollo de estrategias de enseñanza centradas en el 
estudiante. Con ello, se busca acompañar y asesorar a los 
profesores en el uso de diversos recursos tecnológicos asociados a 
una variedad de estrategias didácticas. Este modelo tiene su foco 
de intervención en el aula durante segundo año del proyecto, 
momento en que las prácticas de uso se hayan vuelto frecuentes y 
las barreras de apropiación de las TIC son menores en los 
docentes involucrados en el programa. Los principios de este 
modelo son los siguientes: 
 

2.3.1 Identidad y singularidad 
 
Se fomentan estrategias para que los profesores conozcan con 
mayor profundidad las características cognitivas, emocionales y 
sociales de sus estudiantes, logrando con ello que sean capaces de 
desplegar su máximo potencial, partiendo de la base de que no 
hay una solución estándar para todos los estudiantes. Al contrario, 
se colabora para que el profesor planifique su clase buscando 
responder a las diversas experiencias, necesidades, creencias, 
intereses y ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 
 

2.3.2 Trabajo activo y colaborativo 
 
Se otorga a los docentes estrategias para que los estudiantes 
logren un aprendizaje auténtico y profundo, apuntando a 
desarrollar habilidades esenciales tales como la comunicación, la 
colaboración, el pensamiento crítico y creativo, la resolución de 
problemas, y la capacidad de tomar decisiones. Este eje parte de la 
premisa de que estas habilidades se desarrollan mejor cuando hay 
un aprendizaje activo y colaborativo que les permite a los 
estudiantes construir el conocimiento, cuestionar, experimentar, 
interactuar y conectar el aprendizaje a la vida real. 
 
 
 
 

Dispositivos Otros 
1 E-board 75’ 
50 tablets 
50 teclados 
inalámbricos 
1 Notebook  
1 Carro de Carga 

50 licencias de software de 
gestión de aula 
Recursos Educativos Digitales 
(apps) 
Servidor 
Access Point 
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2.3.3 Aprendizaje autónomo 
 
Se requiere que el profesor genere una estructura y ambiente de 
aprendizaje que le permita delegar poder para responsabilizar 
progresivamente al estudiante Para lograrlo, se otorgan estrategias 
que apuntan a que el estudiante desarrolle la autorregulación a 
través de habilidades para manejar el tiempo, planificar, elegir 
tareas, definir metas y trabajar autónomamente; todo ello 
apuntando a que el docente se sitúe en un rol de guía, mentor y 
facilitador de experiencias de aprendizaje, teniendo claridad sobre 
las expectativas de comportamiento y los objetivos que se quieren 
lograr. 
 

2.3.4 Socialización del pensamiento 
 
Este principio promueve que los docentes desplieguen estrategias 
para que los estudiantes hagan explícitos sus procesos de 
pensamiento para generar mayor profundidad en los aprendizajes. 
A su vez, es un enfoque que promueve el pensamiento crítico y la 
creatividad a través de estrategias tales como rutinas de 
pensamiento, documentación y uso del lenguaje. 
 

2.4 Modelo de desarrollo docente 
 
Este modelo busca generar en los profesores un aprendizaje 
cercano a la experiencia práctica en el aula. A través de jornadas 
capacitación, el acompañamiento de un consultor uno o dos días a 
la semana jornada completa durante un semestre pedagógico y la 
asesoría en la planificación de clases, se busca facilitar que los 
docentes logren integrar la tecnología a sus necesidades y desafíos 
a nivel pedagógico. Este modelo de desarrollo se basa en un 
modelo de responsabilidad progresiva, donde se espera que el 
docente adquiera cada vez mayor autonomía y apropiación del 
modelo pedagógico del programa en el uso de tecnología. 
Asimismo, se considera la formación de un Coordinador de Sala, 
el cual es formado en un proceso más profundo, para convertirse 
en un “formador de pares” en el proceso de sustentabilidad del 
programa. 
 

3. REFERENTES TEÓRICOS 
 
Como se explicó en el apartado anterior, el proyecto Sala de 
Innovación Pedagógica se enmarca dentro de un plan regional 
para la implementación de salas de clases con el equipamiento 
tecnológico necesario que permita apoyar las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en los niveles educativos básicos. Esto 
implica el uso de recursos tecnológicos portátiles (tablet) y no 
portátiles (pantalla táctil, PC, teclados) dentro del salón de clases, 
además de otros componentes tales como aplicaciones educativas 
asociadas a diversas asignaturas. 
Sobre la base de la disponibilidad de estos dispositivos y 
softwares en el aula, el proyecto busca apoyar la implementación 
de estrategias que promuevan un aprendizaje centrado en el 
estudiante, autónomo, colaborativo y flexible. Esto coincide con 
el desarrollo teórico actual en el campo de la tecnología educativa, 
principalmente relacionado con el aprendizaje asistido por 

recursos tecnológicos electrónicos o e-learning, así como también 
con el aprendizaje apoyado por tecnologías portátiles o m-
learning [3, 6, 10, 20, 23, 25].    
En efecto, el llamado aprendizaje móvil (m-learning o mobile 
learning) representa una de las propuestas teóricas más novedosas 
dentro del campo de la tecnología educativa y remite 
principalmente al uso de recursos tecnológicos portátiles 
(teléfonos inteligentes o smartphones, dispositivos de 
almacenamiento de datos tipos iPod, mp3, mp4, tablets, mini-
tablets) para apoyar las actividades de enseñanza y aprendizaje 
tanto dentro como fuera del salón de clases [16, 17, 29]. En una 
primera etapa, el m-learning se comprendió a partir de la 
extensión de los tiempos y espacios para continuar el aprendizaje 
fuera del aula, es decir, en cualquier momento, lugar y contextos, 
principalmente asociado a contextos de educación a distancia en 
el nivel educativo superior [3, 12, 13, 15, 20, 23]. Sin embargo, el 
desarrollo del m-learning también se ha relacionado con contextos 
de educación presencial en Educación Preescolar y Básica [1, 2, 
6, 22, 25, 31]. De esta manera, la estructura teórica del m-learning 
promueve una nueva forma de comprender el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la cual se relaciona con el uso de recursos 
tecnológicos portátiles y con estrategias de aprendizaje centradas 
en la autonomía, la cooperación y la colaboración entre 
estudiantes, así como con la flexibilidad en la entrega de 
contenidos. Así, dos son sus ejes conceptuales principales [9, 10]: 
i) los procesos de interactividad con cuerpos de información, que 
se pueden llevar a cabo en un contexto de movilidad inherente, 
permitiendo el acceso, búsqueda, selección, apropiación e 
intercambio de información de manera ubicua y posibilitando su 
entrega a través de códigos relacionados con la hipertextualidad y 
la multiplicidad de medios disponibles (texto, voz, audio, video, 
gráficos, imágenes, fotografías); y ii) los procesos de interacción 
social entre estudiantes y docentes, que pueden desarrollarse por 
medio de la integración de múltiples medios de comunicación 
(voz, correo electrónico, foros sincrónicos y asincrónicos, chats, 
videoconferencias, redes sociales) para el intercambio de 
opiniones, significados y debate de ideas en torno a los 
contenidos, propiciando el desarrollo de actividades de 
enseñanza-aprendizaje basadas en la cooperación y colaboración. 
De esta manera, se entiende que la construcción del conocimiento 
a través del diálogo, la colaboración y la comunicación constante 
son requerimientos fundamentales para el desarrollo de 
actividades de enseñanza-aprendizaje apoyadas con recursos 
tecnológicos portátiles. Al respecto, se sustenta la idea de que 
estos dispositivos son herramientas tecnológicas idóneas para 
apoyar el desarrollo de tales dinámicas de trabajo. Esto coincide 
con los lineamientos propuestos por algunos autores [16, 25] que 
apuntan a adaptar los postulados de la Teoría de la Conversación 
fundada por Pask en la década de 1970 a las actividades 
educativas apoyadas por la tecnología portátil en la actualidad: en 
efecto, estos recursos permiten apoyar el desarrollo de actividades 
de aprendizaje basadas en los flujos dialógicos entre estudiantes y 
docentes, facilitando la comunicación y la articulación de 
trabajos, así como también estimulando la discusión, práctica, 
retroalimentación e intercambio de acciones, opiniones e ideas. 
Además, en el contexto de las prácticas educativas presenciales, el 
uso e impacto de recursos tecnológicos, portátiles y no portátiles, 
puede comprenderse de mejor manera a través del “triángulo 
didáctico o interactivo” propuesto por Coll [4]. Para este autor, 
estas prácticas educativas, entendidas como los factores y 
procesos implicados en la planificación y desarrollo de 
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actividades de enseñanza-aprendizaje, se pueden entender de 
mejor manera a través de un triángulo conformado por tres 
vértices: i) los contenidos, definidos como el objeto de la 
enseñanza y el aprendizaje, ii) los estudiantes y sus actividades de 
aprendizaje, comprendidas como la construcción de significados y 
atribución de sentido de los contenidos y iii) los docentes y su 
actividad de enseñanza, entendida como la ayuda sistemática, 
sostenida y ajustada al aprendizaje. De esta manera, Coll [4] 
destaca la incidencia que tiene el uso de las TIC en las actividades 
que realizan docentes y estudiantes en torno a los contenidos 
educativos. Para este autor, la función de las TIC es trascendental 
para apoyar la interacción social entre estudiantes y docentes a 
través de la conectividad que permiten, así como la interactividad 
con los contenidos educativos. 
Asimismo, estas tecnologías adquieren un mayor valor en su 
integración al estar acompañado de un espacio físico que aporte al 
desarrollo de estas interacciones, donde a través del buen uso de 
los elementos que componen el espacio se pueden facilitar o 
dificultar la consecución de determinados objetivos, valores o 
actitudes, invitando el espacio a ciertas acciones y condicionando 
cierto tipo de interacciones, convirtiéndose el espacio en un factor 
didáctico. [18] En este sentido, Casalderrey [5] propone tres 
características fundamentales a la hora de organizar el espacio del 
aula, el cual debe estar pensado para los niños, debe ser 
estimulante, flexible y funcional, y finalmente debe ser estético, 
agradable para los sentidos. Asimismo, estos ambientes deben ser 
lugares de encuentro, sugerir gran cantidad de acciones, estar 
abierta al entorno y acogedor, donde la clase debe ser un lugar 
vivo con personalidad propia [21] De esta manera, se entiende el 
aula como un “ambiente”, entendido como “conjunto del espacio 
físico y a las relaciones que en él se establecen (los afectos, las 
relaciones interindividuales entre los niños, entre niños y adultos, 
entre niños y la sociedad en su conjunto). [11] 
 

4. MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación se basa en el enfoque de estudios de 
diseño (design study, design-research o design-based research, 
de ahora en adelante DBR por sus siglas en inglés). Este es un 
método de investigación cualitativo cuyo propósito es comprender 
un fenómeno social a partir de la observación, la identificación de 
sus componentes y el análisis de sus relaciones, recopilando 
información que posteriormente servirá de base para la generación 
de nuevas hipótesis y teorías en torno al fenómeno estudiado. En 
este sentido, los DBR se pueden entender como herramientas 
metodológicas que apuntan a vincular la práctica educativa y la 
construcción teórica a través de la investigación, explorando las 
problemáticas a través de la definición de objetivos pedagógicos 
que serán alcanzados por medio de la creación de ambientes de 
enseñanza-aprendizaje adecuadamente elaborados. De esta 
manera, una de sus principales características es situarse en 
contextos educativos reales, tal como el estudio de las dinámicas 
al interior de la sala de clases [7, 8, 14, 26]. Así, el desarrollo de 
la investigación bajo este método implica la consideración de la 
complejidad del proceso educativo y la implementación de un 
proceso cíclico de diseño-implementación-análisis-rediseño en 
torno al objeto de estudio. 

El estudio se situó en cuatro establecimientos educativos ubicados 
en la ciudad de Santiago de Chile, dos con financiamiento 
particular con subvención del Estado y dos con financiamiento 

público, las cuatro presentes en contextos de alta vulnerabilidad 
social. El estudio comenzó en julio de 2014 con los dos primeros 
establecimientos, y los dos siguientes en julio de 2015. Para cada 
uno de ellos se proyecta una duración de 3 años. Este documento 
reporta los resultados preliminares luego de 18 meses de trabajo 
de campo. 

Para cada uno de los establecimientos se aplicó un sistema de 
evaluación en tres momentos, que se extienden durante los tres 
años que dura la implementación del programa: 

a) Momento cero: línea base y diagnóstico. Caracterización de 
los participantes de la investigación y del proceso. Contexto 
asociado a la disposición, nivel de uso y expectativas respecto 
de la tecnología. 

b) Evaluación de pertinencia y eficacia del programa, 
cumplimiento de actividades y cobertura. Evaluación de los 
componentes del programa en contexto. 

c) Resultados de observaciones internas, niveles de uso de sala, 
estado de los recursos. Situación de docentes capacitados en 
el programa. Resultados de situaciones de clase. 

d) Evaluación de resultados y sustentabilidad a 3 años de 
funcionamiento: Evaluación cualitativa 360° del programa. 
Resultados en aprendizaje, interacciones y otros reconocibles. 
Descripción del estado de madurez y autonomía del programa. 

Para efectos de este documento, se presentan los resultados 
reflejados para la etapa C del programa. 

Los instrumentos utilizados en el marco de la investigación fueron 
tres: i) observación del aula pre y post; ii) reportes mensuales de 
consultoría; iii) registros de uso de sala y iv) entrevistas semi-
estructuradas a los involucrados en el programa (docentes y 
directivos). 

Para la observación de la sala de clases, se elaboró una pauta en 
base al Sistema de Observación y Calificación en el Aula 
(CLASS), el cual es un instrumento de observación desarrollado 
para evaluar la calidad del aula desde preescolar hasta 3ro año 
básico [20]. Este instrumento considera un conjunto de 
dimensiones a observar, calificando las interacciones entre el 
docente y los estudiantes con una escala de 1 a 7 (bajo: 1-2; 
medio: 3, 4, 5; alto: 6-7). Sin embargo, en el presente estudio se 
ajustaron algunas dimensiones y se simplificó su proceso de 
administración. 

 

Tabla 2. Dimensiones adaptadas del modelo CLASS. 
Clima de 
aprendizaje 

Manejo del 
contenido 

Rol del 
estudiante 

Clima 
positivo 

Foco en el contenido Flexibilidad 

Sensibilidad 
del docente 

Aprendizaje profundo Autonomía y 
liderazgo 

Manejo de la 
conducta 

Acceso/representación 
del conocimiento 

Compromiso 

Clima 
negativo 

Calidad de la 
retroalimentación 

Trabajo 
colaborativo 

Productividad Participación/ 
expresión. 
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Participaron en esta etapa del estudio 15 profesores y 580 
alumnos de 1° y 2° año básico aproximadamente. Los 
instrumentos de evaluación fueron aplicados en cada 
establecimiento por una diada externa psicólogo educacional – 
profesor. Durante el periodo de investigación, se observaron 50 
clases, 32 en las escuelas correspondientes al año 2014 y 18 al 
periodo 2015.  
 

Los resultados que se exponen a continuación se discutirán de 
manera cualitativa y cuantitativa. 

5. RESULTADOS 
 

5.1 Uso de Sala de Innovación 
 
En relación al Uso de Sala de Innovación, los siguientes gráficos 
se basan en los datos obtenidos a partir de los registros de uso que 
lleva cada establecimiento respecto de las clases realizadas en este 
espacio.  
El gráfico 1 muestra un uso variable en cada uno de los 
establecimientos. En el caso del Establecimiento Municipal que 
inicia el programa el año 2014, es posible de ver un uso más bien 
estable del espacio, en tanto en aquel Particular Subvencionado 
que inicia sus actividades el mismo año es posible ver una baja en 
el uso en su segundo año de programa, correspondiente a una 
etapa de sustentabilidad donde el uso de Sala de Innovación toma 
un cariz más independiente, dado que el programa inicia su primer 
año de sustentabilidad. 
En cuanto a los establecimientos que iniciaron sus actividades el 
año 2015, es posible ver una marcada diferencia en el uso, el cual 
alcanza casi el 50% de diferencia. 
 

 
Gráfico 1. Porcentaje de uso de Sala de Innovación por 

Establecimiento. 
 

Al observar los resultados cuantitativos de uso con las entrevistas 
realizadas a los distintos actores, se pudo constatar que aquellas 
escuelas que presentaron mayores índices de uso fueron las que 
lograron tomar decisiones estratégicas desde el ámbito 
institucional, donde el accionar de los equipos directivos de los 
distintos establecimientos fueron capaces de tomar directrices en 
cuanto al uso de tecnología en sus contextos educativos. Por el 
contrario, en aquellos establecimientos donde el uso se vio más 
descendidos, fueron aquellos en donde los procesos 

institucionales para la instalación del programa fueron débiles, 
teniendo dificultades para la realización de aquellas actividades 
cruciales para el programa, como la capacitación de un 
coordinador de sala o la imposibilidad de otorgar horarios 
exclusivos para su uso.  
 

5.2 Uso de Tecnología y Recursos Digitales de 
Aprendizaje. 
 
 

 
 

Gráfico 2. Porcentaje de uso de recursos tecnológicos según 
tipo durante el año 2015. 

En relación a los usos que se hacen de los recursos tecnológicos 
disponibles en la sala de innovación, es posible ver que la mayor 
parte de ellos optó por integrar en sus clases más de un recurso, lo 
que apunta a una adaptación al modelo de clases propuesto por el 
programa para el uso de la Sala de Innovación, donde se realiza 
una apuesta por un ambiente tecnológicamente integrado, donde 
los dispositivos móviles y el e-board, que actúa a modo de pizarra 
digital, da luces de un uso interactivo de los mismos.  
 

 
Gráfico 3. Porcentaje de uso de Recursos Digitales de 
Aprendizaje en Sala de Innovación durante año 2015 

 
Respecto al uso de Recursos Digitales de Aprendizaje (RDA), es 
posible ver que, en la mayor parte de los casos, es una condición 
sine qua non para la realización de clases al interior de la Sala de 
Innovación.  
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En ambos casos, el uso del equipamiento disponible, así como los 
recursos digitales a disposición, son un aspecto altamente 
valorado por los profesores, como se comenta en las entrevistas, 
en tanto se abre un acceso a la tecnología que previamente se 
encontraba limitado, ofreciendo nuevas oportunidades de 
aprendizaje y experimentación.  
Estas nuevas oportunidades se condicen con los postulados de 
César Coll [4] el cual plantea que el potencial educativo que 
posee la tecnología se relaciona estrechamente con el entorno 
simbólico o simiótico que ésta dispone para profesores y 
estudiantes, la cual se materializa en el uso que se realiza de los 
recursos disponibles al interior de la Sala de Innovación 
acompañada del modelo pedagógico propuesto para su 
organización curricular y posterior utilización. Esto incluiría las 
diversas dimensiones que poseen los usos, que incluyen el 
equipamiento, el tipo de software utilizado, la finalidad educativa, 
la riqueza de las interacciones que se producen y las concepciones 
de aprendizaje detrás de su uso. [4] 
 

5.3 Modelo de Innovación Pedagógica y 
práctica docente. 
 
Los resultados de los siguientes gráficos muestran los promedios 
generales para las cuatro escuelas involucradas en el programa, 
exponiendo los resultados de observación de aula aplicando la 
pauta de observación adaptada del CLASS.  
Se ha de esclarecer que la observación “Pre” corresponde a 
aquellas realizadas en aula regular, previa implementación del 
programa. En tanto el “Post” fue realizado al interior de la Sala de 
Innovación, luego de un semestre de implementación. 
 

 
Gráfico 4. Promedio de resultados comparativos Pre y Post de 

Clima de Aprendizaje. 
 
En cuanto a los resultados de la observación de aula, como se 
observa en el Gráfico 4, se constató un avance en el mejoramiento 
del clima de aprendizaje comparando las observaciones en aula 
regular (pre) y en la Sala de Innovación Pedagógica (post). En 
efecto, los promedios totales de las observaciones, excluyendo 
Clima Negativo, se incrementaron de un 3,8 a un 5,6, según la 
escala CLASS. Se registró un aumento en la cantidad de refuerzo 
positivo, disminución en la cantidad de amenazas, gritos o retos, 
niños más motivados e involucrados en la tarea y una mejor 
disposición corporal y afectiva del docente al momento de hacer 
clases. A su vez, se observó que en la Sala los docentes integraron 
nuevas estrategias para mejorar el clima, tales como el uso de 

ejercicios de respiración, ejercicios corporales y el uso de 
campanas tibetanas. 
En este aspecto, en la información arrojada en las entrevistas a los 
docentes se resalta que la tecnología, inserta en un espacio 
diferente como lo es la “Sala de Innovación Pedagógica”, los 
incentiva a probar nuevas experiencias y a establecer un modo 
distinto de relación con el contenido y con los estudiantes. Esta 
percepción encuentra eco en las propuestas de Casalderrey [5], 
Laorden [18], Lledó [21] e Iglesias [11], quienes destacan la 
importancia del espacio físico en la generación de nuevas 
dinámicas dentro del aula.  
 

 
Gráfico 5. Promedio de resultados comparativos Pre y Post de 

Manejo del Contenido. 
 
Respecto al manejo de contenido, los resultados reflejan que 
también hubo una mejora en la Sala de Innovación Pedagógica. El 
promedio de la dimensión subió de un 3,1 a un 5,1. Durante las 
observaciones se registró que todos los docentes mejoraron en la 
presentación de objetivos y en el desarrollo de la estructura de la 
clase. Cabe destacar que el ítem que menos incremento mostró fue 
el de aprendizaje profundo. Este ítem evalúa la integración de 
conceptos, la conexión de las actividades con el mundo real, la 
realización de actividades desafiantes y el fomento de la 
creatividad. 
Estos resultados son condicentes con la percepción de los 
docentes, quienes  al interior de la Sala destacan la posibilidad de 
acceder a materiales diversos para poder trabajar el contenido.  
Estos elementos de representación y manejo encuentran referencia 
en la propuesta de Coll [] y las posibilidades que abre el uso de 
tecnología para establecer marcos referenciales diversos respecto 
del contenido tradicional.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Promedio de resultados comparativos Pre y Post de 
Rol Protagónico del Estudiante. 
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Los resultados referidos al rol protagónico de los estudiantes 
también reflejan una mejora en los puntajes CLASS, pasando de 
una media de 2,8 en el aula regular (pre) a 4,6 en la Sala de 
Innovación Pedagógica. En general se observó que en la Sala se 
propició un incremento del nivel de compromiso y colaboración 
entre los estudiantes. Por un lado, los docentes fueron más 
flexibles en cuanto al movimiento de los estudiantes dentro de la 
Sala e incorporaron mejor sus opiniones.  
Estos elementos se relacionan con lo planteado por Henríquez, P., 
Organista, J. y Lavigne [9] y Henríquez, P., González, C. y 
Organista [10] quienes relevan los aspectos colaborativos que la 
tecnología desarrolla al interior del aula. Del mismo modo, la 
distribución del espacio aportaría a este aspecto, de acuerdo a los 
planteamientos desarrollados por Casalderrey [5], Laorden [18], 
Lledó [21] e Iglesias [11]. 
 
El impacto positivo de la implementación y uso de la Sala en 
aspectos tales como el clima de aprendizaje (clima 
positivo/negativo, sensibilidad de la educadora, manejo de la 
conducta), el manejo de contenidos (profundidad en el 
aprendizaje, productividad, retroalimentación, formas de acceso y 
representación del contenido) y el rol protagónico del estudiante 
(flexibilidad, autonomía y liderazgo, compromiso, participación y 
expresión, ambiente de trabajo colaborativo), coinciden con los 
hallazgos de otras investigaciones a nivel internacional en torno al 
uso de TIC en el nivel educativo básico. En efecto, Dávila 
Campos et al. [6] mostraron en su estudio un incremento de la 
participación de los niños y niñas de 4-6 años en las actividades 
individuales y colaborativas al integrar la tablet como recurso de 
apoyo al fomento de sus competencias, específicamente en el área 
de las matemáticas. Por su parte, Beschorner y Hutchison [2] 
aseveraron que el apoyo de estos recursos tecnológicos portátiles 
(tablets) favoreció el trabajo de los estudiantes (4-5 años de edad) 
de manera autónoma, tanto en dinámicas de trabajo individual 
como grupal, fomentando sus habilidades de escritura, lectura, 
dibujo, expresión oral y la mantención de la concentración en 
torno al relato de cuentos e historias. A su vez, dentro de los 
resultados preliminares de su investigación, Angeriz et al. [1] 
reportaron una serie de actividades en las cuales podría recurrirse 
al uso de las tablets como herramienta de apoyo a las actividades 
de docentes y estudiantes en los niveles educativos iniciales, tales 
como: iniciación en el conocimiento de los cinco sentidos de 
manera lúdica y visual; resolución de problemas y desarrollo de la 
memoria visual; reconocimiento de letras; estimulación de la 
expresión a través de actividades musicales; reconocimiento de 
formas y colores; estimulación del contacto con el lenguaje y la 
escritura; entre otras. 
De esta manera, el uso de TIC en general, así como de recursos 
tecnológicos portátiles en particular, puede convertirse en una 
herramienta de gran trascendencia e impacto para apoyar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje en el nivel educativo 
inicial.  
Tal como lo aseveran Zurita y Nussbaum en [30] y [31], las 
actividades de aprendizaje colaborativo apoyadas con recursos 
tecnológicos portátiles pueden mejorar el conocimiento de los 
estudiantes. Dicho mejoramiento se relaciona con la coordinación 
en el marco de sus tareas y la formación de pequeños grupos de 
trabajo, la facilitación de las tareas individuales definidas a través 
de la asignación de roles y reglas para lograr el objetivo grupal, 
además de los componentes tecnológicos que facilitan la 
interacción y permiten que los niños se muevan libremente dentro 

del salón de clases con sus recursos tecnológicos interconectados 
inalámbricamente. Estos hallazgos, por lo tanto, permiten 
vislumbrar un futuro auspicioso para los resultados a largo plazo 
del presente trabajo de investigación. 
 
Por tanto, aquellas percepciones de los entrevistados encuentran 
su eco en los resultados de las observaciones, en tanto se observó 
un avance en todas las áreas involucradas en la evaluación, siendo 
el descenso en el clima negativo y aumento del clima positivo el 
más evidente.  
 

6. ANÁLISIS GLOBAL 
 
En torno a la evaluación de los principios del modelo de 
innovación pedagógica, se concluye que en general se han logrado 
avances en torno a cada uno de ellos, logrando en varios casos 
incluso transferir a la sala regular algunas de las prácticas y 
rutinas que se han logrado promover desde la Sala de Innovación. 
Sin embargo, se detecta que aún existen desafíos importantes al 
respecto, por ejemplo, en torno a la autonomía, se detecta que aún 
falta lograr que los estudiantes lideren actividades. Asimismo, la 
socialización del pensamiento es de los aspectos más complejos a 
trabajar, dado que es uno de los pilares identificados como más 
innovadores por los docentes. 
Por otra parte, en los establecimientos donde hay alta rotación de 
docentes se ha identificado una dificultad en la sustentabilidad del 
programa, dado que los procesos de formación y capacitación 
deben iniciar un proceso desde cero, lo cual además ocurre en un 
contexto donde el acompañamiento que el programa entrega es 
menor. De este modo, se vuelve fundamental el rol que 
desempeñen los directivos en potenciar las instancias de 
formación interna. 
Esto se complementa con el análisis comparativo para los 
establecimientos, en que se identifica un efecto positivo posterior 
a la fase de modelaje, en torno a las dimensiones: clima positivo, 
manejo del contenido y rol protagónico. Asimismo, el ambiente 
de innovación destaca por fomentar prácticas pedagógicas que 
promueven dinámicas y actitudes entre los estudiantes que van 
fortaleciendo los principios del modelo de innovación pedagógica 
en que se sustenta el proyecto y contribuyen a generar un clima 
positivo en aula, quedando como tópico pendiente el fomento del 
material concreto dado que, según los reportes, su uso ha sido más 
bien bajo como complemento a la tecnología.  
Por otra parte, se puede observar en los reportes que el uso 
pedagógico en general se caracteriza por un alto y variado uso de 
recursos tecnológicos, así como de un importante uso de recursos 
digitales de aprendizaje.  
 
Otro punto dentro del análisis tiene relación con la importancia 
del acompañamiento para el proceso de formación de los docentes 
en el proceso de integración de tecnología en sus planificaciones 
de clases, así como en el uso de los recursos. En términos 
generales, se identifica una percepción y valoración positiva de 
parte de directivos y profesores respecto al acompañamiento 
dentro del aula, así como de las capacitaciones contextualizadas 
de los dispositivos que ocuparán para realizar sus clases. 
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Finalmente, al mirar los resultados globales de los meses de 
implementación, es posible plantear que los principales 
facilitadores para la integración de tecnología en un programa 
integral como el Sala de Innovación Pedagógica son 
 
1. La apertura y motivación ante el desafío de parte de 

profesores. 
2. Compromiso del equipo directivo. 
3. Proactividad de parte del Coordinador de la Sala y docentes. 
4. Disponibilidad de tiempo de un Coordinador de Sala, que 

acompañe en el uso pedagógico de la tecnología. 
5. Apoyo y flexibilidad de parte de quienes acompañan a los 

docentes en el proceso de formación. 
6. Reuniones sistemáticas entre docentes para retroalimentar sus 

prácticas. 
7. Disponibilidad de tiempo para planificar actividades. 
8. Definición de horarios exclusivos para el uso de Sala de 

Innovación. 
9. Extensión del uso de la Sala de Innovación para otras 

actividades y a otros actores de la comunidad académica. 
10. Respeto de los tiempos y espacios del establecimiento, 

adaptando el programa según cada caso, construyendo de 
manera conjunta su implementación, contextualizando cada 
proceso. 

 
En cuanto a los principales obstaculizadores, fue posible de 
identificar: 
 
1. Baja institucionalización del programa dada principalmente 

por un bajo compromiso directivo. 
2. Inestabilidad institucional reflejada en alta rotación de 

profesores, desvinculación de directivos y/o encargados de 
Sala de Innovación y problemas de comunicación internos. 

3. Dificultad en el empoderamiento y apropiación del programa 
por parte de los profesores. 

4. Contingencias externas, como paros o suspensiones de clases. 
 

7. PALABRAS FINALES 
 
A nivel general, los hallazgos preliminares de este estudio 
muestran que la implementación y uso de la Sala de Innovación 
Pedagógica favorecieron los aspectos relacionados con el clima de 
aprendizaje, manejo de contenidos y rol protagónico del 
estudiante en el contexto del aprendizaje y enseñanza.  
 
En efecto, el programa “Sala de Innovación Pedagógica” en sus 
primeros 18 meses de implementación, y a través de la 
experiencia en dos escuelas, constituye un antecedente destacable 
en cuanto a la apropiación de los recursos digitales por parte de la 
comunidad educativa. En ambas escuelas los docentes han 
logrado sentirse a gusto haciendo clases en las Salas y se muestran 
altamente motivados para continuar trabajando en el proyecto. 

A su vez, los resultados destacan la alta motivación de los 
estudiantes hacia el uso de la sala. Los estudiantes muestran un 
mayor entusiasmo hacia el aprendizaje a través del uso de los 
dispositivos digitales, especialmente las tablets y el e-board.  
 
Sin embargo, hay que destacar el carácter preliminar de los 
resultados de este estudio y, por lo tanto, la imposibilidad de 
trazar conclusiones definitivas respecto al uso de la Sala de 
Innovación Pedagógica. En este sentido, se pretende proseguir 
con la implementación de la Sala y el seguimiento de su impacto a 
nivel pedagógico durante el próximo año, fecha en que el 
programa llega a su cierre en los 4 establecimientos aquí 
analizados. A su vez, se espera que estas experiencias se repliquen 
en otras modalidades y niveles educativos, de manera que se 
pueda tener un panorama más holístico acerca los beneficios que 
tiene la incorporación de herramientas tecnológicas en las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 
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ABSTRACT 
This work deals with the creation of a model that allows 
instrumentalize pedagogical architectures flexibly. Pedagogical 
architectures are especially elaborate structures to support 
learning. With ideologies provided the model Constructor 
Architectures Pedagogic (CAP) the teacher along with his 
apprentices can perform both collaborative and individual 
activities. The study includes concepts about software 
development, pedagogical architectures, flexible environments for 
learning by debating concepts of MOrFEu that were used for 
modeling and creation of the CAP. Two platforms of different 
contexts are presented, the CAP- > MVLIBRAS designed to work 
learning the Brazilian Sign Language and CAPCOM, to support 
field activities, both implemented following the CAP model. 
RESUMO 
Este trabalho aborda a criação de um modelo que permite 
instrumentalizar arquiteturas pedagógicas de forma flexível. As 
arquiteturas pedagógicas são estruturas especialmente elaboradas 
para suporte à aprendizagem. Com a ideologias previstas no 
modelo Construtor de Arquiteturas Pedagógicas (CAP) o 
professor, juntamente de seus aprendizes, pode realizar atividades 
tanto colaborativas quanto individuais. O estudo compreende 
conceitos acerca de desenvolvimento de software, arquiteturas 
pedagógicas e ambientes flexíveis para aprendizagem expondo 
conceitos do MOrFEu que foram utilizados para modelagem e 
criação do CAP. São apresentadas duas plataformas de contextos 
distintos, a CAP->MVLIBRAS desenvolvida para trabalhar a 
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais e a CAPCOM, para 
suportar atividades de campo, ambas implementadas seguindo o 
modelo CAP. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3. [Computers and education]: Computer Uses in Education, 
Collaborative learning, Distance learning.  

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors, Theory, Verification. 

Keywords 
Arquitetura Pedagógica, Plataforma de ensino, MorFEu, Ensino a 
distância 

1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta uma proposta de modelagem no qual 
Arquiteturas Pedagógicas (APs) podem ser criadas e 
disponibilizadas pelos educadores, permitindo ajustar os recursos 
tecnológicos, que vão suportar as práticas pedagógicas as 

necessidades de cada contexto, oferecendo suporte ao aprendizado 
de forma dinâmica.  

São apresentados conceitos que fundamentam o modelo de 
construção de arquiteturas pedagógicas virtuais e a 
implementação detalhada de duas plataformas que foram criadas 
utilizando o modelo CAP, a CAP->MVLIBRAS, que trabalha o 
contexto de aprendizagem de LIBRAS e a CAPCOM, 
desenvolvido para suportar práticas pedagógicas no contexto pós-
aula de campo. 

O CAP foi desenvolvido para instrumentalizar arquiteturas 
pedagógicas (APs), que são suportes estruturantes a aprendizagem 
[12], baseados nos estudos de Jean Peaget e de incentivo à 
autonomia, de Paulo Freire [14]. 

Este modelo é fruto de pesquisas aprofundadas nos elementos, 
propostas e conceito do projeto MOrFEu [4,11], um acrônimo 
para Multi-Organizador Flexível de Espaços Virtuais, que defende 
o uso de estruturas computacionais flexíveis, que possibilitem a 
edição e configuração de ambientes digitais. 

2. UMA PLATAFORMA PARA CRIAÇÃO E 
USO DE ARQUITETURAS PEDAGÓGICAS 
VIRTUAIS 
Uma arquitetura pedagógica estrutura a forma de ensino, nessa 
estrutura as atividades são realizadas de modo mais livre possível, 
permitindo que o aluno molde seu conhecimento e aprendizagem.  

[10] definem uma AP de modo mais pragmático, descrita como uma 
estrutura constituída de: 1. objetivo pedagógico (o que aprender); 2. 
atividade(s) pedagógica(s) (o que fazer); 3. método pedagógico (como 
fazer cada atividade) e 4. recursos digitais (com que suporte). O objetivo 
dessa seção é apresentar os conceitos que fundamentam o CAP. 

2.1 MOrFEu 
O MOrFEu - Multi-Organizador Flexível para Espaços virtuais, 
surge para garantir um modelo para criação de sistemas que 
consiga fundamentar a produção de espaços virtuais/digitais de 
ensino onde seus utilizadores conseguem gerenciar seu 
conhecimento, pautando quatro aspectos principais: plasticidade, 
ergonomia, redução da repetição de trabalho e redução da 
sobrecarga cognitiva [4].  

Para compreendermos como o MOrFEu modela uma aplicação, 
devemos conhecer três elementos principais a Unidade de 
Produção Intelectual (UPI), o Veiculo de Comunicação (VCom) e 
o Template de VCom.  

Segundo [16] “O conceito de UPI permite que todo material 
produzido pelo usuário esteja registrado e versionado, de forma 
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independente das publicações”. Uma UPI é a unidade base de 
toda informação produzida, nela a autoria e as características do 
texto são preservadas. Uma UPI pode assumir zero ou muitas 
associações com Vcoms. 

[5], descreve a UPI como sendo uma propriedade que garante 
uma formalização das atividades dos usuários, permitindo que 
uma UPI possa ser publicada em diferentes formas de 
apresentação. Para tanto se faz necessário uma espécie de 
template (Template de VCom) que consiga padronizar o 
conteúdo, facilitando a apresentação e utilização da parte visual 
do sistema. 

Um VCom é um canal para troca de comunicações entre pessoas 
que nele assumem papéis, ás vezes simultaneamente, de criadores 
e consumidores de conteúdo [3]. Alguns exemplos que 
materializam o conceito de VComs são: aplicativos de publicação 
de mensagem, blogs da internet, redes sociais digitais, revista, 
relatório de uma aula de campo, mapas mentais etc. 

A composição de várias UPIs é tratada como um Veículo de 
Comunicação (VCom). Nesta linha, podemos imaginar, a 
exemplo, um quadro digital de informações escolares. Cada nova 
informação anexada neste quadro contempla um novo dado acerca 
do que está ocorrendo com a escola, ou seja, uma UPI criada e 
inserida por uma pessoa, nesse exemplo, o quadro é um Vcom. 

O conceito de template para VCom permite configurar diferentes 
formas visuais para um mesmo conjunto de UPIs associados a um 
VCom. Segundo [16], “Cada VCom pode estar associado a 
diferentes templates, o que permite que cada usuário possa definir 
como deseja visualizá-lo”.  

2.2 Projeto de sistema para um construtor de 
arquitetura pedagógicas 
A Figura 1 apresenta o modelo CAP, nele o professor cria uma 
AP, durante processo de criação, o professor configura os 
recursos a serem usados na AP. Cada nova AP constitui-se de 
UPIs e recursos digitais. As UPIs da AP definem o objetivo 
pedagógico, as atividades e sua metodologia. Essas UPIs são 
organizadas em um VCom (com UPIs e os respectivos recursos 
digitais), que por fim, estrutura a AP. 

  
Figura 1.  Arquitetura da plataforma CAP. 

 
Os recursos digitais dentro da plataforma são selecionados e 
configurados pelo professor, para que ele possa agregá-los a sua 
AP. O professor pode editar as UPIs da AP sempre que desejar. 
Os recursos digitais selecionados e configurados pelo professor 
dão suporte aos alunos no desenvolvimento das atividades.  

Os recursos digitais (armazenados em um biblioteca) foram 
implementados na CAP->MVLIBRAS e na CAPCOM de acordo 
com a demanda de cada professor envolvido, por serem externos 
as APs como mostrado na Figura 1, quando um novo recurso é 
criado/atualizado ele não afeta composições dos alunos e 
professores, pois quando o professor seleciona e configura o 
recurso, essas informações são armazenadas em uma instância 
criada para a nova AP, ajudando nas etapas de manutenção e 
atualização das plataformas desenvolvidas, utilizando o modelo 
CAP, sem prejudicar as APs existentes. 

Utilizando o modelo CAP é possível construir uma plataforma 
que sirva para qualquer AP, independente de área pedagógica. 
Para atender diferentes contextos é necessário substituir ou 
complementar a biblioteca de recursos digitais da plataforma, de 
modo a oferecer os recursos adequados a cada AP criada, uma 
biblioteca pode servir a uma ou muitas APs distintas. 

Para implementar as plataformas CAP->MVLIBRAS e 
CAPCOM, desenvolvidas com base no CAP, foi adotado o 
modelo de processo de software cascata [6]. O paradigma de 
desenvolvimento utilizado é orientado a objetos, sendo a interação 
entre os objetos, nestes sistemas, interativa e dinâmica [15].  

3. CAP->MVLIBRAS  
Para o desenvolvimento da plataforma CAP->MVLIBRAS, 
utilizando o modelo CAP, contamos com um estudo Etnográfico 
[1], partindo de análises de documentos institucionais e atividades 
da disciplina ‘Introdução a LIBRAS’, área de aprendizagem 
utilizada para teste do conceito, juntamente com o professor 
(intérprete surdo) e seus alunos, de um curso técnico de ‘Tradução 
e interpretação LIBRAS’. 

Neste contexto foram realizadas um conjunto de atividades de 
modelagem do sistema, baseado no levantamento de APs até a 
fundamentação do projeto para criação do protótipo funcional. 

As APs foram elicitadas juntamente com o professor, estas 
possibilitaram a implementação de recursos digitais diversificados 
e complementares as necessidades dele, em contrapartida a seus 
objetivos e atividades pedagógicas. Definiu-se então as seguintes 
APs que a plataforma deve atender inicialmente: 

• APAVeL - Arquitetura Pedagógica para Aprendizagem de 
Verbos em LIBRAS: o objetivo pedagógico dela é permitir a 
aprendizagem sobre a execução da sinalização gestual 
animada de verbos da LIBRAS. A atividade associada é: cada 
usuário dessa AP deve fazer a gesticulação animada de verbos 
de uma lista de verbos. A metodologia é: gravar a gesticulação 
animada de cada verbo. Os recursos digitais alocados e 
disponíveis na AP permitem: gravar em vídeo as gesticulações 
dos alunos. 

• APAGeV - Arquitetura pedagógica para aprendizagem da 
gesticulação animada de verbos em LIBRAS: o objetivo 
pedagógico dessa AP é a interpretação de verbos sinalizados 
em LIBRAS. A atividade prevista aqui é escolher e visualizar 
verbos sendo estes sinalizados e animados em LIBRAS. A 
metodologia: pesquisar e buscar a datilologia e gesticulação 
de verbos do Português em LIBRAS, contidos dentro de 
bibliotecas e dicionários. Os recursos digitais disponíveis na 
AP ajudam na busca por sinais e visualização de palavras 
sinalizadas em LIBRAS. 
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• APTGeF - Arquitetura pedagógica para tradução e 
gesticulação de frases: o objetivo pedagógico da AP é a 
tradução de sentenças em Português para LIBRAS gestual. A 
atividade: os alunos fazem a tradução de uma frase em 
Português para LIBRAS gesticulada, traduzindo e sinalizando 
simultaneamente. A metodologia: uma frase escrita elaborada 
pelo professor é passada para os aprendizes realizarem sua 
tradução e gesticulação em LIBRAS. A AP aloca recursos 
digitais: que permitam gravar a sinalização em LIBRAS das 
sentenças em Português. 

• APIL - Arquitetura pedagógica para interpretação visual em 
LIBRAS: o objetivo pedagógico é permitir a interpretação da 
LIBRAS gesticulada e tradução para o Português escrito. A 
atividade: os alunos devem interpretar gestos de um vídeo do 
professor em LIBRAS e escrever a tradução da interpretação 
em Português. A metodologia: os aprendizes visualizam um 
texto sinalizado em LIBRAS, o interpretaram e transcrevem a 
tradução do texto para Português. Os recursos digitais para 
esta AP: campos de entrada de texto com a resposta dos 
vídeos do professor em Português. 

Após a especificação das APs acima, foi possível projetar e 
implementar os recursos digitais previstos em cada uma delas. 
Esses recursos digitais foram projetados para ser flexíveis e 
permitir a configuração de vários parâmetros modificadores de 
comportamento. O conjunto desses recursos constituiu a 
biblioteca para a CAP->MVLIBRAS.  

A plataforma suporta o uso de cada AP permitindo que os alunos 
acessem os recursos digitais disponíveis na mesma. Os recursos 
digitais da CAP->MVLIBRAS podem ser usados e configurados 
em diferentes APs. Seguem alguns dos principais recursos 
elicitados com o professor de LIBRAS, e que compõem a 
biblioteca da plataforma: 

• Captura de sinais LIBRAS: permite a gravação de sinais 
LIBRAS, com o uso de webcam. 

• Busca de palavras LIBRAS: recurso para navegação nos 
vídeos de palavras LIBRAS dentro da plataforma. 

• Conversor para datilologia: permite a conversão de uma 
sequência de letras que compõem um texto escrito para 
configurações de mão correspondentes. Esse processo de 
conversão de letras de texto escrito para as correspondentes 
configurações de mão é denominado de datilologia. 

• Interpretador textual: permite a tradução de palavras, de um 
texto escrito, para LIBRAS, apresentando o gestual animado 
correspondente. 

• Anexação de arquivos: permite ao professor disponibilizar 
arquivos aos alunos, para que eles possam efetuar o download 
dos mesmos. 

• Edição de textos: permite ao professor adicionar textos 
escritos à interface com o aluno. 

• Gravação de textos sinalizados em LIBRAS, na forma gestual 
animada: permite a gravação de textos sinalizados em 
LIBRAS a partir de textos escritos definidos pelo professor. 

• Interpretação visual: permite ao aluno interpretar um texto na 
forma gestual animada, preparado pelo professor, e traduzi-lo 
para o português.  

4. CAPCOM  
A CAPCOM (Construtor de Arquiteturas Pedagógicas 
Colaborativas para Operações Cognitivas sobre Dados 
Multimídia), foi projetado para permitir a execução de operações 
cognitivas sobre dados multimídia, com o objetivo de auxiliar os 
alunos no processo de consolidação de aprendizado adquirido em 
uma aula de campo. 

Utilizando a CAPCOM, uma ou várias APs podem ser criadas, o 
educador configura os recursos que serão utilizados na AP. Os 
recursos são bibliotecas para processar diferentes tipos de mídias 
(UPIs), combinado com suporte à configuração que permite 
modificar o comportamento do recurso digital utilizado [2]. 

A Figura 2 apresenta os sistemas que compõem a plataforma 
CAPCOM. Os usuários típicos da plataforma são: o professor, o 
aluno e o visitante. O professor administra a CAPCOM, para criar 
suas APs, seleciona as bibliotecas, configurar os recursos digitais 
e visita as UPIs, produzidas pelos alunos. 

O aluno, no recurso digital, desenvolve colaborativamente as 
atividades propostas em cada AP, executando operações 
cognitivas com as UPIs. Os visitantes utilizam o mural para 
visualizar as composições de UPIs produzidas pelos alunos.  

    
Figura 2. Diagrama da plataforma CAPCOM. 

Utilizando as bibliotecas disponíveis na CAPCOM é possível 
criar, de forma flexível, diferentes APs de acordo com a proposta 
do educador. No texto a seguir são listados alguns dos principais 
recursos disponíveis nas bibliotecas da CAPCOM:  

• Classificar: permite associar UPIs do tipo conceito a outros 
tipos de UPIs, incluindo as do tipo conceito. 

• Relato: esse recurso permite combinar diferentes tipos UPIs 
de forma flexível, com o objetivo de criar novas 
representações das mídias produzidas durante uma aula de 
campo. 

• Mapa Mental: tal recurso permite visualizar as associações 
criadas com o recurso “Classificar” usando o formato visual 
de um Mapa Mental, visando facilitar a compreensão dos 
conceitos associados.  

• Grupo: esse recurso permite criar e gerenciar grupos de 
colaboração para executar as atividades de uma AP. 
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• Negociação de Mídia: usando esse recurso, os autores de uma 
UPI podem negociar a cessão da mesma, para que outros 
usuários da plataforma possam utilizar na construção de 
atividades. 

• Incluir Mídia: com esse recurso os usuários podem incluir 
novas mídias, UPIs, com o objetivo de utilizar essas mídias 
em alguma atividade. 

• Chat: com esse recurso os alunos podem se comunicar via 
texto, durante o processo de colaboração, para construir as 
atividades.  

• Mensagem: com o suporte desse recurso os alunos podem 
trocar mensagens entre si, favorecendo a comunicação e 
colaboração durante a execução das atividades. 

• Tarefas: utilizando esse recurso os alunos podem criar uma 
lista de tarefas, onde todos os membros de um grupo podem 
visualizar e editar essa lista.  

Além dos recursos listados nesta seção, a plataforma CAPCOM 
também permite restringir as UPIs processadas em cada 
biblioteca, modificando o comportamento do recurso digital, o 
educador pode definir que uma determinada biblioteca só pode ser 
utilizada para processar um conjunto especifico de UPIs. Os tipos 
de restrições suportadas pela plataforma são: 

• UPI: Com essa delimitação é possível apontar 
individualmente quais UPIs podem ser utilizadas em uma AP. 

• Tipo de UPI: Usando essa delimitação é possível distinguir 
quais tipos de UPIs podem ser utilizados em uma AP. 

• Autor: Nessa delimitação é possível apontar que as UPIs 
utilizadas em uma AP são de uma altor especifico. 

• Localidade: Já nessa delimitação as UPIs utilizadas devem 
estar dentro da delimitação espacial, para ser utilizada em uma 
AP. 

• Tempo: Por fim, nessa delimitação as UPIs utilizadas em uma 
AP devem estar dentro de uma faixa especificada de tempo.  

Outra configuração que permite modificar o comportamento dos 
recursos digitais é denominado “Coletivo”, habilitando essa 
configuração, todas as UPIs incluídas individualmente, por cada 
participante de uma atividade, fica disponível para os demais 
membros do grupo de forma automática. 

Para criar uma AP na plataforma CAPCOM, o professor descreve 
o objetivo pedagógico, a atividade pedagógica e a metodologia, 
em texto escrito. Após preencher essas informações, o professor 
seleciona as bibliotecas disponíveis na plataforma e configurar o 
comportamento do recurso digital criado, de acordo com a AP 
definida por ele. 

A Figura 3 apresenta um exemplo de atividade produzida com a 
biblioteca “Relato”, na figura é possível visualizar uma das 
páginas que compõem uma atividade feita por um usuário do 
sistema, na Figura 4 temos o resultado obtido com o uso da 
biblioteca “Classificar” usando o formato visual da biblioteca 
“Mapa Mental”.  

  
Figura 3.  Página de relato gerada em uma AP. 

  
Figura 4.  Mapa mental gerado em uma AP. 

Para avaliar o potencial da plataforma CAPCOM no contexto pós-
aula de campo, foram propostas seis arquiteturas pedagógicas, que 
permitem os alunos executaram operações cognitivas sobre dados 
multimídia, as AP propostas são:  

• Nome da AP: Arquitetura Pedagógica Cadeia Alimentar. 
Objetivo pedagógico: Aprender sobre os níveis tróficos de 
uma cadeia alimentar, dado um conjunto de seres vivos de um 
ecossistema. Atividades: Associar mídias produzidas em uma 
aula de campo, usando mapas mentais como interface para 
visualizar as associações. Método: O professor seleciona um 
conjunto de mídias que precisa ser explorado pelos alunos. O 
professor forma grupos de três alunos e solicita que os alunos 
colaborem para associar todas as mídias produzidas em uma 
aula de campo. Recurso digital: São usados recursos para 
visualizar mapas mentais, classificação de dados multimídia, 
suporte a colaboração, chat e grupo.  

• Nome da AP: Arquitetura Pedagógica Relato de Grupo. 
Objetivo pedagógico: Aprender a criar um relato colaborativo 
com os dados multimídia da aula em campo. Atividades: 
Combinar logicamente os dados multimídia e produzir um 
relatório das atividades desenvolvidas durante a aula de 
campo. Método: O professor forma grupos de cinco alunos e 
desafia o grupo a produzir um relatório das atividades 
conduzidas durante a aula de campo, usando os dados 
multimídia produzidas durante a atividade. Recurso digital: 
São utilizados recursos para edição de dados multimídia, 
suporte à colaboração, chat, grupo e negociação para uso de 
dados multimídia.  

• Nome da AP: Arquitetura Pedagógica Fórum de Vídeos. 
Objetivo pedagógico: Aprender a registrar e processar vídeos. 
Atividades: Combinar os vídeos de forma sequencial e 
registrar os vídeos. Método: O professor define que a 
atividade será em grupo; define que só UPIs do tipo vídeo 
podem ser utilizadas; forma grupos de cinco alunos e desafia 
os alunos a se ajudarem para registrar seus vídeos de forma 
sequencial. Recurso digital: São usados recursos para edição 
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de dados multimídia no formato de relato, suporte à 
colaboração, chat, grupo, negociação para uso de dados 
multimídia e registro de novos dados multimídia. 

• Nome da AP: Arquitetura Pedagógica Associando Conceito. 
Objetivo pedagógico: Aprender a classificar dados 
multimídia, de acordo com os conceitos propostos pelo 
professor. Atividades: Associar textos produzidos em uma 
aula de campo a um conceito e visualizar as associações no 
formato de mapas mentais. Método: O professor cria um 
conceito que precisa ser explorado pelos alunos, forma grupos 
de três alunos e solicita que os alunos colaborem para associar 
todas as mídias produzidas na aula de campo, que tem relação 
com o conceito. Recurso digital: São utilizados recursos para 
visualizar mapas mentais, classificação de dados multimídia, 
suporte a grupos de colaboração, chat, grupo e edição de 
dados multimídia.  

• Nome da AP: Arquitetura Pedagógica Guia Digital. Objetivo 
pedagógico: Aprender a descrever a experiência de 
aprendizado vivenciada durante uma aula de campo. 
Atividades: Combinar logicamente os dados multimídia e 
produzir uma apresentação das atividades desenvolvidas 
durante a aula de campo. Método: O professor cria um grupo 
de três alunos e desafia o grupo a produzir uma apresentação 
das atividades conduzidas durante a aula de campo. Recurso 
digital: São utilizados recursos para edição de dados 
multimídia, suporte a colaboração, chat, grupo e negociação 
para uso de dados multimídia.  

• Nome da AP: Arquitetura Pedagógica Fórum de Fotografia 
Esférica. Objetivo pedagógico: Aprender a registrar e 
processar fotos esféricas. Atividades: Combinar e registrar 
fotos esféricas. Método: O professor define que a atividade 
será em grupo; define que só UPIs do tipo fotos esféricas 
podem ser utilizadas; forma grupos de cinco alunos e desafia 
os alunos a se ajudarem para registrar suas fotos esféricas de 
forma sequencial. Recurso digital: São utilizados recursos 
para edição de dados multimídia, suporte a colaboração, 
negociação para uso dados multimídia, chat, grupo e registro 
de novos dados multimídia. 

5. TESTES E RESULTADOS OBTIDOS 
Nesta sessão são apresentados testes e resultados alcançados com 
a implementação da plataforma CAP->MVLIBRAS e da 
CAPCOM, de forma resumida. 

A plataforma CAP->MVLIBRAS foi testada em relação ao seu 
aspecto funcional e usabilidade com base nas dez heurísticas de 
usabilidade de Nielsen [9,8], sendo realizados ambos com o 
professor intérprete e seus aprendizes (36 pessoas), que fizeram 
uso da plataforma em um laboratório de informática, em uma aula 
de 50 minutos. 

A plataforma CAPCOM foi testada por um grudo de sete pessoas, 
sendo duas com perfil de professor e cinco com perfil de aluno, a 
modalidade de pesquisa adotada foi a “aplicada” e na análise dos 
dados foi adotada metodologia de pesquisa quantitativa.  

5.1 Teste usabilidade CAP->MVLIBRAS  
Os testes realizados na plataforma CAP->MVLIBRAS, partem do 
uso de técnicas que fazem análises de dados levantados por meio 
de questionários que levam em consideração o perfil dos usuários 
e uso do sistema, onde busca-se obter informações acerca da 

efetividade do software por seus utilizadores. As perguntas 
realizadas neste tipo de teste devem estar associadas ao projeto e 
uso do sistema [17]. 

A partir de um questionário de usabilidade nos moldes 
apresentados, percebemos que 13,88% dos alunos relatam existir 
diferenças entre a prática de suas atividades habituais e a 
realização delas no sistema enquanto 5,66% tem alguma 
dificuldade em realizar atividades virtuais de modo geral. A 
pontuação média para a usabilidade geral do sistema é de 88%, 
sendo muito alta. 

A mudança do método de ensino antes praticado, estritamente sem 
uso da tecnologia, pode explicar algumas dessas pontuações, pois 
este teste acontece no início de um processo de difusão e 
implantação de tecnologia, onde falta similares para comparativo.  

5.2 Teste funcional CAP->MVLIBRAS 
O teste funcional é também chamado de teste baseado em 
especificações ou teste caixa-preta [13]. Os alunos foram 
submetidos a utilizar a plataforma CAP->MVLIBRAS, com 
intuito de encontrar melhorias entre os recursos da plataforma e 
das APs dispostas pelo professor, que também avalia a ferramenta 
de seu ponto de vista. Das disposições gerais dadas pelos alunos e 
seu professor, após avaliação dos dados gerados por eles nos 
testes, temos:  

• O sistema funciona inteiramente com os recursos digitais; 

• A turma sente falta de recursos de inclusão, como sistemas de 
tradução com avatar;  

• Os alunos acreditam que ter recursos assistivos, ajudaria e até 
mesmo incentivaria a inclusão da comunidade de surdos na 
plataforma. Ressalta-se que os alunos da turma participante 
desta pesquisa são todos ouvintes.  

O teste funcional revelou que os utilizadores da CAP-
>MVLIBRAS, fazem alusão para melhorais dos Recursos 
Digitais, a plataforma em si funcionou inteiramente, mas é visível 
a dependência das APs a recursos especialmente desenvolvidos 
para atendê-las. O que justifica a possibilidade de variação de um 
mesmo recursos, através de ações de configuração pelo professor, 
como apresentado na Figura 1.  

5.3 Teste da CAPCOM  
Utilizando a Modalidade de Pesquisa Aplicada foi levantada a 
seguinte hipótese para avaliar a plataforma “É possível colaborar 
com o processo de consolidação de aprendizado executando 
operações cognitivas sobre dados multimídia, com suporte da 
plataforma CAPCOM”. 

Para validar a proposta foi utilizada Metodologia de Pesquisa 
Quantitativa, as sete pessoas que participaram do teste, 
preencheram um formulário no qual indicavam quais informações 
foram abordadas durante as atividades pedagógicas, o formulário 
tinha 29 assertivas, 15 verdadeiras e 14 falsas, de 100% das 
assertivas selecionadas, 76% estavam corretas. 

Como a validação aconteceu com um grupo reduzido, os números 
traduzem um indicativo de que a hipótese levantada pode ser 
verdadeira, e que o uso da plataforma, seguindo o modelo CAP, 
tem o potencial de favorecer a fixação de conhecimento no 
contexto pós-aula de campo.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Os conceitos de Arquiteturas Pedagógicas, usados na concepção 
do CAP, ajudaram a entender como planejar e estruturar 
atividades pedagógicas, de modo que, seguindo uma metodologia 
e usando os recursos digitais disponíveis, os alunos possam 
alcançar um objetivo de aprendizagem pretendido pelo professor. 

Os conceitos do projeto MOrFEU ajudaram a conceber uma 
arquitetura para o CAP que permita a alocação de recursos 
digitais, configuráveis pelo professor e alocados a cada AP, de 
modo a atenderem aos requisitos dessa AP. Além disso, os 
conceitos de UPI, VCom e template fundamentaram a 
implementação de duas plataformas para construção de 
arquiteturas pedagógicas, que incorpora de modo inovador os 
conceitos de flexibilidade, reuso e persistência dos dados (UPIs).  

A versatilidade do modelo CAP foi testado na modelagem de duas 
plataformas com focos distintos, ambos permitindo criar 
arquiteturas pedagógicas diversas, de acordo com o objetivo do 
educador. Com a implementação em contextos distintos, o modelo 
CAP demostra que tem o potencial de atender as necessidades de 
diversas APs, bastando criar ou ajustar as bibliotecas para cada 
contexto.  
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ABSTRACT 
This article presents a proposal for the development of an 
educational tool that aims to help Software Engineering's 
discipline's students, considering the actual context in which 
learning takes place. The proposal follows the ideology of 
providing education from a level of ubiquity, where an intelligent 
agent is inserted into a virtual environment and its feedback is 
delivered in a manner oriented to student's level of knowledge and 
performance. It is considered in this research attributes of 
computational intelligence inserted in the agent from Q-learning 
algorithm, which aims to recognize states that represent the user's 
context, providing a learning based on reinforcement. 

RESUMO 
O presente artigo apresenta uma proposta para o desenvolvimento 
de uma ferramenta educacional que tem como objetivo auxiliar o 
estudante na disciplina de Engenharia de Software, considerando 
o contexto real em que a aprendizagem ocorre. A proposta segue a 
ideologia de prover educação a partir de um nível de ubiquidade, 
em que um agente inteligente é inserido em um ambiente virtual e 
seu feedback é emitido de maneira orientada ao nível de 
conhecimento e desempenho do estudante. Considera-se nesta 
pesquisa atributos de inteligência computacional inseridos no 
agente a partir do algoritmo Q-learning, o qual visa reconhecer 
estados que representam o contexto do usuário, originando um 
aprendizado baseado em reforço. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 
Information systems education – Computer Science Education 
and Information Systems Education 
 

General Terms 
Experimentation. 

Keywords 
Intelligent agents. Ubiquitous learning. Context-aware services. 
Electronic learning. 

1. INTRODUÇÃO 
O vislumbre de computadores onipresentes vem fazendo os 
sistemas de informação adotarem metodologias e técnicas 
computacionais para identificar características humanas e 
informações sobre os usuários. Observa-se um crescente número 
de pesquisas que possuem como objetivo a implementação de 
ambientes inteligentes que identificam o contexto do usuário e se 
adaptam em função da informação coletada. As interfaces gráficas 
para usuários em ambientes ubíquos são vantajosas em termos de 
interação. Neste sentido, surgem na literatura científica estudos 
sobre a adaptação da interface de ambientes virtuais de 
aprendizagem a partir de informações referentes ao usuário, tais 
como: estilo cognitivo [1, 2], aspectos culturais [3], nível de 
conhecimento [4], estilo navegacional [5], entre outras; e 
informações tecnológicas referentes ao dispositivo, tal como: a 
velocidade de conexão com a Internet do dispositivo [2, 6]. 

A experiência e o interesse do estudante são fatores importantes 
quando utilizados com propósito educacional, podendo garantir o 
sucesso acadêmico [7]. Sob esta perspectiva, utilizar as 
preferências dos estudantes para apresentar materiais didáticos 
apropriados às suas características e ocultar os materiais que não 
são direcionados ao seu perfil, são características de ambientes 
virtuais de aprendizagem ubíquos, uma vez que os objetos 
educacionais são disponibilizados ao estudante considerando o 
seu contexto [8]. 

A criação de sistemas educacionais dinâmicos, intuitivos e 
adaptativos é explorada em pesquisas atuais [9]. Visa-se construir 
ambientes em que a interação seja pouco intrusiva, para que os 
estudantes possam se concentrar em atividades consideradas 
importantes, como o contato direto com materiais didáticos. Neste 
sentido, ambientes educacionais ubíquos permitem que o usuário 
estude sempre, independente de lugar e dispositivo [8], resultando 
em uma aprendizagem mais autônoma. 

Nesse sentido, enquanto há pesquisas que abordam a adaptação 
dinâmica de ambientes ao perfil do usuário [2,3,5], contribuindo 
com a ubiquitous learning, também existem estudos que relatam o 
uso de agentes inteligentes como recurso tecnológico para 
oferecer um processo de aprendizado mais atrativo ao estudante 
[10, 11] e consequentemente, fazendo com que o seu desempenho 
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possa progredir. No estudo de [10] foi evidenciado que um agente 
com atributos de conversação contribuiu com a redução da carga 
cognitiva do material didático. A pesquisa de [12], por sua vez, 
mostra que agentes inseridos em ambientes educacionais podem 
interagir de maneira antropomórfica com o estudante. Desse 
modo, observa-se que agentes podem tornar o ambiente virtual 
mais dinâmico [9]. 

Agentes com capacidade de conversação são conhecidos na 
literatura como chatterbots ou robôs de conversação. Eles são 
desenvolvidos com técnicas de inteligência artificial, as quais 
permitem simular a conversa com seres humanos [13], através de 
mensagem de texto e voz [10]. Quando esses agentes são 
inseridos em ambientes educacionais, recebem a nomenclatura de 
agentes pedagógicos animados. Salienta-se que independente de 
nomenclatura, tanto agentes conversacionais quanto agentes 
pedagógicos podem ser considerados agentes inteligentes, pois 
utilizam sensores para identificar o seu ambiente e atuadores para 
agir sobre ele. No caso de um agente conversacional, ele percebe 
o seu ambiente através de uma sequência de teclas digitadas pelo 
usuário, e o meio como o agente atua sobre o ambiente é realizado 
por intermédio de linguagem natural. 

Estudos realizados no contexto de chatterbots abordam a 
construção da base de conhecimento desses agentes de maneira 
restrita a uma determinada área de conhecimento e a um ambiente 
virtual específico [13]. Por exemplo, o agente ELAI é capaz de 
auxiliar estudantes de Redes de Computadores que estejam 
utilizando o ambiente TCN5 [11], já o agente AGEbot é capaz de 
responder aos questionamentos dos usuários de um Sistema Tutor 
Inteligente, sobre o assunto de Epilepsia [14].  

Ao construir a base de conhecimento de um agente inteligente, o 
desenvolvedor deve elaborar uma base de dados considerando as 
possíveis interações que o agente será capaz de responder. 
Entretanto, não é possível prever todas as possíveis ações de um 
usuário. Por esse motivo, chatterbots normalmente são limitados 
[13]. Para resolver essa limitação, surge o método de 
aprendizagem por reforço, em que o agente inteligente aprende 
por sucessivas interações com o ambiente onde está inserido. Um 
agente inteligente apoiado em aprendizagem por reforço 
aprenderá e evoluirá com o auxílio do ambiente [14]. 

O advento das tecnologias de informação e comunicação permitiu 
que os agentes inteligentes fossem executados via dispositivos 
móveis [15], assim como o acesso a ambientes virtuais de 
aprendizagem [2, 6]. Considerando o fato de que ambientes 
virtuais são capazes de identificar o contexto do usuário, é 
possível desenvolver um agente inteligente com a capacidade de 
coletar informação sobre o estudante.  

Ao construir um agente que auxilie o usuário considerando o seu 
contexto e possua um grau de mobilidade, ou seja, se adapte a 
diferentes interfaces de dispositivos móveis, é possível 
desenvolver um agente inteligente com um nível de ubiquidade. 

Diante do exposto, este artigo visa apresentar o desenvolvimento 
de um agente inteligente que suporta a comunicação com o 
usuário via mensagem textual, considerando o contexto do 
usuário. O agente chama-se Ubibot, uma aglutinação entre as 
palavras chatterbots e ubiquitous learning. Ele é capaz de 
identificar o nível de conhecimento e desempenho dos estudantes 
matriculados na disciplina de Engenharia de Software, 
considerando as notas das atividades realizadas na disciplina 
através do ambiente virtual Moodle, adequando as suas 

mensagens a este contexto e permitindo que o estudante realize 
suas atividades na disciplina de forma mais atenta e direcionada. 
Desse modo, o Ubibot observa o contexto do usuário e atua de 
maneira transparente ao estudante, simulando um tutor 
pedagógico de conteúdos.  

Visando reconhecer as possibilidades dessa proposta, no decorrer 
deste artigo são descritos alguns experimentos realizados para a 
efetiva implementação do agente Ubibot. 

2. AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM UBÍQUOS 
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são utilizados no 
ensino presencial, semipresencial e a distância, com função de 
prover recursos para o processo de ensino e aprendizagem. Os 
recursos são variados e dependem da arquitetura e finalidade do 
sistema, mas assemelhassem-se por possuírem ferramentas de 
comunicação (síncrona e assíncrona), informação e gestão. 
Possuem ferramentas que permitem a comunicação entre aluno, 
professor e tutor, e também oferecem diferentes tipos de 
instrumentos para o suporte a criação de textos colaborativos, 
upload de arquivos, enquetes e questionários, entre outros 
recursos, os quais permitem a troca de materiais entre aluno e 
professor [4]. Por fim, pode-se dizer que os AVA permitem a 
elaboração de cursos totalmente online. 

Conforme dados obtidos por pesquisa realizada no ano de 2013, 
os AVA mais utilizados por instituições brasileiras públicas de 
ensino, são: Moodle, Atutor, Aulanet, Blackboard, TelEduc e 
WebCT [16].  Ressalta-se que algumas instituições utilizam mais 
de um ambiente de apoio a aprendizagem. Em 98% dos casos o 
Moodle é o mais utilizado. Em um mapeamento sistemático 
realizado em 2014, sobre teses de doutorado relacionadas a AVA, 
o Moodle foi identificado como objeto de pesquisa em 20% dos 
casos, destacando-se como o ambiente mais utilizado nestes tipos 
de estudos [17]. Ainda, o Moodle destaca-se por possuir interface 
personalizável a dispositivos móveis, garantindo que o acesso 
ocorra em qualquer dispositivo [9].  

A aprendizagem independente de dispositivo originou-se da 
difusão das tecnologias de processamento e comunicação dados 
em sistemas de apoio a aprendizagem. Inicialmente, os AVA eram 
disponibilizados apenas para desktops, o que resultava em uma 
aprendizagem centrada e dependente, conhecida como e-learning, 
em que a aprendizagem ocorre por meio de computador e o 
usuário fica limitado a um espaço físico para aprender. 

Em estudos recentes, discute-se a adaptação de ambientes virtuais 
de aprendizagem ao contexto do usuário [18]. Busca-se 
desenvolver ambientes ubíquos, idealizando a proposta da 
computação ubíqua vislumbrada por [19]. Entretanto, a tecnologia 
existente atualmente permite a implementação de ambientes com 
um nível de ubiquidade, mas não totalmente ubíquos [9]. 
Portanto, pesquisas referentes a sistemas educacionais, buscam 
utilizar sensores virtuais e/ou físicos para capturar informações 
sobre os utilizadores dos ambientes, e técnicas como hipermídia 
adaptativa para modificar as interfaces e conteúdos desses 
ambientes ao contexto identificado, originando ambientes virtuais 
de aprendizagem ubíquos. 

De acordo com [20], as pessoas são diferentes e por isso 
aprendem em ritmo e maneira diferente. Com base nesta 
perspectiva, ambientes que utilizam a tecnologia da computação 
ubíqua permitem que a aprendizagem seja personalizável ao 
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contexto do estudante. Em aprendizagem ubíqua, o usuário 
aprende com o material didático apropriado, por meio de um 
ambiente adaptado a suas ações e necessidades. Nesse sentido, 
torna-se importante aproveitar características de aprendizagem 
inerentes ao estudante para apresentar um ambiente 
personalizado. Assim, surgem na literatura pesquisas que utilizam 
o nível de conhecimento do usuário para ofertar ambientes de 
ubiquitous learning [4]. 

Aspectos culturais podem influenciar no aprendizado de 
estudantes [3]. A partir desse pressuposto, [3] adicionou uma 
extensão ao ambiente hipermídia AdaptWeb, o qual apresenta o 
conteúdo direcionado ao usuário. O ambiente AdaptWeb é 
provido de diversos recursos para a aprendizagem com um nível 
de ubiquidade. Estudos foram realizados a fim de tornar o 
ambiente orientado a diversos contextos, como estilo de 
aprendizagem, habilidade do estudante e aspecto cultural. 

Enquanto que o AdaptWeb é personalizável a diversas 
particularidades do aluno, o Moodle oferece suporte limitado em 
termos de adaptação de conteúdo [5]. Este AVA destaca-se em 
nível de adaptação de interface para o contexto dos dispositivos 
móveis, sendo o seu suporte à mobile learning destacado em 
pesquisas [1].O sistema suporta a integração do framework 
Bootstrap, utilizando a tecnologia web responsive para adaptar-se 
aos diversos tamanhos de tela dos dispositivos.  

No entanto, estudos apontam para a adaptação dos AVA aos 
diferentes contextos do usuário [2,9]. Desse modo, é desejável 
que o Moodle possa oferecer materiais direcionados ao usuário, 
incorporando, além de características de mobile learning, a 
sensibilidade ao contexto [6].  

Ao considerar os diferentes recursos do ambiente Moodle, acesso 
ao código fonte e forte adaptabilidade a diferentes ecrãs, [2] 
utilizou módulos que realizam o diagnóstico do estilo cognitivo 
do estudante e identificam a velocidade de conexão à Internet do 
dispositivo para adaptar o ambiente Moodle à computação ubíqua, 
voltando-o à ubiquitous learning. 

Essa seção objetivou apresentar uma contextualização sobre AVA 
com tecnologia de computação ubíqua. A ubiquitous learning 
permite que o estudante aprenda de forma personalizada, 
considerando características, necessidades e preferências do 
usuário ao apresentar os conteúdos. Observa-se que ambientes de 
e-learning como o AdaptWeb e o Moodle, possuem versões que 
se personalizam a diferentes contextos e permitem que o 
aprendizado do usuário seja móvel e ubíquo, impulsionando uma 
proposta de aprendizagem dinâmica. Nesse âmbito, surgem os 
agentes com atributos de inteligência artificial para tornar a 
aprendizado mais atrativo aos estudantes. 

3. AGENTES INTELIGENTES  
Uma das vertentes da inteligência artificial está centrada nos 
agentes inteligentes [21]. Mas o que são agentes inteligentes? 
Existem diversas abordagens sobre a definição concreta do seu 
significado. A mais aceita é que são entidades que utilizam 
sensores para perceber e atuadores para agir sobre um 
determinado ambiente [21]. Agentes inteligentes realizam 
operações em favor do usuário com um grau de independência ou 
autonomia, sendo capazes de conhecer ou representar os objetivos 
do usuário [22]. 

Na literatura encontram-se vários conceitos sobre agentes. Alguns 
estudos consideram que estes possuem crenças e intenções [23]. 

Outros enfatizam que um programa deve possuir algumas 
propriedades para ser considerado um agente inteligente, tais 
como: autonomia, pró-atividade, reatividade, continuidade 
temporal, capacidade social/comunicabilidade, capacidade de 
adaptação, mobilidade e flexibilidade [22]. 

Porém, um agente inteligente não precisa possuir todas as 
propriedades, dependendo da sua finalidade [10]. Desse modo, 
uma ou mais propriedades são suficientes para determinar que o 
agente possua um grau de inteligência. Nessa pesquisa parte-se do 
pressuposto de que para um agente ser considerado inteligente ele 
deve utilizar métodos de inteligência artificial para atingir seus 
objetivos [24]. Ao atingir um objetivo, o agente pode enquadrar-
se no conceito [21], em que um agente que age sobre um ambiente 
para atingir um melhor resultado é considerado um agente 
racional. 

Os agentes recebem diversas nomenclaturas, de acordo com sua 
finalidade. Agentes com capacidade de conversar com seres 
humanos são conhecidos como agentes conversacionais ou 
chatterbots. Estes agentes possuem duas propriedades que podem 
considerá-los como agente inteligente. Uma delas é a capacidade 
social, em que o agente é capaz de comunicar-se com os seres 
humanos, outra é a pró-atividade, em que o agente toma iniciativa 
para satisfazer o seu objetivo, que é atender o usuário.  

Chatterbots são desenvolvidos para propiciar um processo de 
ensino e aprendizagem mais eficiente e interativo, visando ser um 
instrumento tecnológico complementar para o aprendizado [24]. 
Estudos diversificados foram realizados em torno dos chatterbots, 
sendo que, a maioria dos pesquisadores utilizam os chatterbots no 
contexto educacional devido à sua função de oferecer instruções 
personalizadas ao estudante, aumentando a motivação ao estudar 
[11].  

O desenvolvimento de um agente conversacional normalmente é 
realizado por intermédio de linguagem de marcação AIML 
(Artificial Intelligence Markup Language), um recurso que 
permite o armazenamento de pares conversacionais formulados 
em linguagem natural, os quais representam o domínio de 
conhecimento do chatterbot [24], elucidado por perguntas e 
respostas pré-definidas pelo desenvolvedor do agente. Neste 
sentido, o desenvolvedor em AIML deve programar as perguntas 
que podem ser solicitadas pelo usuário e as respostas utilizadas 
pelo agente. 

Para um agente simular conversas com seres humanos, ele 
necessita de um motor de inferência [25]. Este é responsável por 
reconhecer os padrões informados pelo usuário e retornar a 
resposta adequada a este padrão. Basicamente, o motor interpreta 
a pergunta digitada pelo usuário e busca na base de conhecimento 
uma unidade que contenha a resposta adequada para a pergunta. 
Desse modo o agente, ao ser questionado, retorna uma resposta 
que se aproxima da expectativa do usuário [10]. 

A linguagem AIML, usualmente utilizada em chatterbots, foi 
criada especificamente para mecanismos de conversação [26]. 
Alguns estudos utilizam a plataforma online Pandorabots1 [24], 
outros a Program O2 , pois permitem a criação e armazenamento 
de base de conhecimento do agente, além de possuirem um motor 
de inferência capaz de interpretar essa base de conhecimento. 

                                                                 
1 Disponível em http://www.pandorabots.com/ 
2 Disponível em http://www.program-o.com/ 
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Ambos são ambientes que apresentam recursos para criar e 
publicar chatterbots. 

Alguns estudos distinguem agente conversacional de agente 
inteligente. Pode ser visto a distinção clara no estudo de [12]. 
Entretanto, ao considerar outros estudos, um agente 
conversacional apresenta recursos de agente inteligente [11]. 
Conforme [21], um agente precisa ser inteligente para executar 
suas tarefas, pois com inteligência as realiza de maneira 
autônoma. Salienta-se que um agente conversacional não possui a 
propriedade de autonomia, porque depende de um usuário para 
interagir, além de não ser capaz de adaptar-se ao ambiente e não 
apresentar a propriedade de flexibilidade, ou seja, não considerar 
o estado em que o ambiente se encontra. 

Busca-se neste estudo atribuir métodos de inteligência artificial 
em um agente conversacional a fim de dá-lo autonomia. Desse 
modo, alia-sem a esta proposta os estudos de [21] e [22], assim 
como, a diversas pesquisas que utilizam chatterbots no contexto 
educacional [10,11,15,24], visando oferecer uma ferramenta 
tecnológica para apoiar o estudante.  

Os autores [13] dissertam sobre a base de conhecimento limitada 
de chatterbots, visto que o criador do agente deve modelar todas 
as possíveis interações. Logo, a área de domínio de um chatterbot 
normalmente é restrita. Como proposta para solucionar esta 
limitação, [14] descrevem sobre o uso de aprendizagem por 
reforço, em que o chatterbot evolui com auxílio do ambiente. 
Desse modo, pode ser considerado um agente inteligente, visto 
que possui aspectos de autonomia. 

Esta seção teve como objetivo contextualizar os agentes 
inteligentes, principalmente os que possuem a propriedade de 
comunicabilidade, denominados aqui como agentes 
conversacionais/chatterbots. Observa-se que existem pesquisas 
que consideram os chatterbots como agentes inteligentes e outras 
não consideram, pois os chatterbots não apresentam autonomia. 
Também foi possível constatar o uso dos chatterbots no contexto 
educacional, visto que estes agentes podem oferecer uma 
aprendizagem interativa ao estudante.  

Considerando algumas limitações dos chatterbots, é possível 
identificar a demanda por pesquisas que consideram o uso de 
técnicas de inteligência artificial para dar autonomia ao agente, 
especificamente providas de aprendizagem de máquina, como a 
aprendizagem por reforço. 

4. APRENDIZAGEM POR REFORÇO 
A aprendizagem de máquina parte do pressuposto de que não é 
possível prever todas as situações possíveis que um agente pode 
encontrar [21]. Existem basicamente três tipos de feedback para 
aprendizagem de máquina, sendo eles: aprendizagem não 
supervisionada, aprendizagem por reforço e aprendizagem 
supervisionada. Nesta seção é realizada uma discussão sobre a 
técnica de aprendizagem por reforço, em que um agente aprende 
por sucessivos reforços.  

A técnica de aprendizagem por reforço permite que um agente 
identifique o estado em que se encontra em um ambiente. Nesse 
sentido, possui a capacidade de adquirir conhecimento sobre o 
ambiente onde está inserido [27], ao realizar ações e observar as 
mudanças causadas por essa ação. Ao observar essas transições de 
estados, adquire experiência.  

Assim, aprendizagem por reforço consiste em uma estrutura 
composta de estados, ações e recompensa, sendo que a 
recompensa é o reforço adquirido [28]. Desse modo, é condizente 
utilizar um algoritmo que obtenha a melhor ação, visto que ela 
resulta em um melhor reforço. Observa-se a existência de diversos 
tipos de algoritmos de aprendizagem por reforço, como Average 
Reward Reinforcement Learning, Actual Return Reiforcement 
Learning, Dyna-Q, Feudal Q-learning, Compositional Q-
learning, Hierarchical Q-learning, Recurrent  Q-learning, R-
learning e SARSA. Muitos desses mencionados são derivados do 
Q-learning, por ser um dos primeiros algoritmos para este tipo de 
aprendizagem e um dos mecanismos mais relevantes propostos 
para solução de problemas [29].  

O Q-learning, também conhecido como algoritmo de 
aprendizagem Q, é utilizado para definir a melhor ação a ser 
tomada por agentes, entre algumas alternativas. Trata-se de um 
algoritmo de aprendizagem por reforço que aprende o valor Q 
(s,a) em cada estado (s – state) por intermédio de cada ação (a - 
action) [30]. Seu funcionamento consiste em basicamente em três 
passos: a) o agente realiza uma ação (a) em um estado (s); b) o 
agente verifica a consequência/recompensa (r) da ação realizada 
(a); e c) por fim, o agente estimula o valor do estado que a ação o 
levou [27].  

O algoritmo permite identificar as melhores ações que devem ser 
tomadas em determinados estados de um ambiente por um agente. 
Assim, o Q-learning permite que o agente tenha autonomia para 
realizar determinadas tarefas, visto que irá saber o que ocorre em 
cada particularidade do ambiente.  

Neste estudo, pretende-se desenvolver um chatterbot que possa 
experimentar autonomamente o ambiente onde está inserido, 
utilizando o algoritmo Q-learning, a fim de propor um cenário 
ubíquo ao estudante. 

5. TRABALHOS RELACIONADOS 
No estudo de [23], é relatado o desenvolvimento de um agente 
pedagógico animado denominado PAT (um acrônimo para 
Pedagogical and Affective Tutor). O PAT utiliza sensores virtuais 
para capturar o comportamento do estudante no ambiente virtual, 
e a partir dessa identificação, representa as emoções: alegria, 
tristeza, satisfação, frustração, raiva, gratidão e vergonha.   

O autor [10] apresenta em seu estudo um agente conversacional 
inserido no AVA Moodle, que possui o objetivo de auxiliar o 
estudante na resolução de dúvidas que pudessem surgir no 
contexto de um curso sobre softwares educacionais. Para isso, o 
agente realiza a simulação de conversas utilizando linguagem 
natural com o uso da linguagem AIML. O autor identificou que 
um agente com capacidade de conversar com usuário é capaz de 
auxiliar o estudante de cursos realizados em AVA e, ainda, 
concluiu que um chatterbot pode atuar como um tutor 
pedagógico, contribuindo no processo de aprendizagem ao 
propiciar um ambiente virtual dinâmico, favorecendo o conteúdo 
educacional apresentado. 

Na pesquisa realizada pelos autores [12], é salientado o uso de um 
agente inteligente tridimensional que se comunica com o usuário 
por intermédio de questionamentos em um AVA. De maneira 
semelhante ao estudo de [23], o agente Dóris é capaz de expressar 
algumas emoções ao considerar o que o usuário está fazendo no 
ambiente, sendo elas: tristeza, alegria, surpresa, indignação, 
expectativa, atenção e dúvida. Em contraponto ao estudo de [10], 
que discorre sobre um agente que responde às perguntas 
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realizadas pelo estudante, a pesquisa de [12] apresenta um agente 
que questiona o usuário sobre o seu comportamento no ambiente, 
ao consultar o histórico de navegação do usuário. Desse modo, o 
agente Dóris identifica o que o usuário está aprendendo e emite 
avisos motivacionais sobre páginas que o usuário deve acessar 
para realizar um aprendizado eficiente sobre um determinado 
tópico do curso. 

Para ajudar usuários sobre dúvidas referentes a Epilepsia, [14] 
prepararam um agente conversacional com técnica de aprendizado 
de máquina. Ao ser questionado, o agente AGEbot verifica em sua 
base de conhecimento a resposta para a pergunta, de maneira 
semelhante ao desenvolvido no trabalho de [10]. Se o agente 
AGEbot não encontra uma resposta apropriada para ajudar a 
solucionar a dúvida do usuário, armazena essa pergunta em sua 
memória como um questionamento não solucionado e emite um 
aviso ao usuário de que ainda não possui resposta. Os autores 
utilizaram a técnica de aprendizagem por reforço, para que no 
momento seguinte o agente possa responder corretamente a 
pergunta. O aprendizado ocorre através do cruzamento da 
memória de trabalho do agente para a criação de novas regras de 
produção. 

Os autores [11] uniram a estratégia de Non Player Character 
(NPC) à chatterbots para desenvolver um agente inteligente em 
um ambiente imersivo. O agente é denominado ELAI e possui a 
capacidade de apresentar suas respostas de maneira orientada ao 
nível de conhecimento do usuário. Para isso, verifica a pontuação 
do usuário a partir de um questionário composto por dez questões 
referentes a área de redes de computadores. Desse modo, o agente 
é capaz de identificar o nível de conhecimento do estudante sobre 
o assunto, e quando questionado utiliza respostas conforme o 
contexto detectado. Portanto, o agente ELAI é considerado um 
agente inteligente sensível ao contexto, com recursos de 
conversação. 

Ao considerar o que foi descrito nessa seção, obtêm-se algumas 
contribuições dos estudos relacionados.  

As principais contribuições da pesquisa de [23] consistem em 
aspectos teórico-práticos, sendo eles: a possibilidade de um 
agente capturar informações do usuário de um ambiente virtual e a 
importância da representação gráfica, a fim de tornar a interação 
entre agente e estudante mais atraente.  

O estudo de [10] destaca diversas contribuições a esta pesquisa, 
sendo que a principal consiste na integração do agente ao AVA 
Moodle. Já a contribuição do estudo de [12] consiste na utilização 
de agentes inteligentes no âmbito de ambientes educacionais com 
o intuito de motivar o estudante durante o processo de 
aprendizado.  

No estudo de [14] é inserida uma técnica de aprendizagem de 
máquina em um chatterbot, sendo esta sua principal influência 
nesta pesquisa. Os autores [11] contribuíram no sentido de que o 
agente ELAI utiliza sensibilidade ao contexto ao dialogar com o 
usuário.  

Por fim, pode-se concluir que cada um dos trabalhos correlatos 
apresenta alguma característica importante para a criação do 
agente inteligente para auxiliar estudantes em um AVA 
apresentado neste artigo. 

6. DESCRIÇÃO DO AGENTE UBIBOT 
Essa seção tem como foco delinear o agente Ubibot. O agente será 
disponibilizado para estudantes matriculados na disciplina de 
Engenharia de Software do ensino superior em Ciência da 
Computação. Desse modo, o Ubibot será inserido na disciplina 
registrada no AVA Moodle. A escolha do ambiente Moodle 
justifica-se devido ao mesmo apresentar código aberto, possuir 
uma grande quantidade de documentação disponível na Internet e 
ainda, ser utilizado na instituição de ensino onde a pesquisa está 
sendo realizada. 

No estudo de [10], o agente conversacional foi inserido em 
algumas páginas do Moodle, as quais apresentavam atividades. 
Nesta pesquisa, o agente será implementado em um bloco, pois o 
bloco pode ficar disponível em qualquer página do curso, 
garantindo o suporte em qualquer lugar no ambiente da disciplina. 
Diante disso, o Ubibot é implementado em um bloco HyperText 
Markup Language (HTML). 

O Ubibot apresenta dois módulos para identificação de contexto, 
sendo um responsável por detectar o nível de conhecimento 
prévio do estudante, e o outro responsável por identificar o 
desempenho do estudante durante a interação com o ambiente. O 
conhecimento do usuário é uma característica importante a ser 
considerada em sistemas educacionais [5]. No estudo de [4] é 
destacada a importância de apresentar o conteúdo direcionado ao 
usuário considerando o seu conhecimento sobre o assunto em 
questão, visto que os estudantes de uma mesma disciplina podem 
não apresentar o mesmo conhecimento.  

Para identificar o nível de conhecimento do estudante, esta 
pesquisa baseia-se no estudo de [4]. Desse modo, o estudante 
deve responder um questionário que contém dez questões sobre 
Engenharia de Software, que abrangem o conteúdo programático 
da disciplina. O agente considera a pontuação obtida pelo 
estudante e apresenta suas respostas considerando o fator 
delimitador exposto na Tabela 1. 

Tabela 1. Identificação do nível de conhecimento do estudante 

Nível de conhecimento Fator delimitador 
Nível Básico 0 ≤ pontuação  ≤ 4 

Nível Intermediário 4 < pontuação  ≤ 7 
Nível Avançado  7 < pontuação  ≤ 10 

 

O agente atua no ambiente por meio de um conjunto de regras de 
produção, formadas pela condição SE e pela ação ENTÃO. A 
condição SE corresponde ao fator delimitador e a ação ENTÃO 
representa a resposta do agente. Nesse sentido, a atuação do 
agente é constituída de percepções e reações, de maneira 
semelhante ao agente Dóris de [12]. 

Diferentemente do ELAI, que apresenta suas respostas 
considerando sempre o nível de conhecimento dos alunos [11], o 
Ubibot considera também o desempenho do aluno durante a 
disciplina. Para isso, acompanha a nota do estudante e verifica o 
desempenho do mesmo. 

O nível de desempenho do estudante é obtido conforme sua média 
de notas em uma disciplina [31]. Assim, o estudante pode possuir 
um desempenho baixo, bom ou excelente. Para agrupar o usuário 
em uma dessas classificações, [31] considera a média de notas 
geral do aluno na disciplina.  

Conforme [31], o aluno é classificado com baixo desempenho se 
possuir uma média geral menor que 7 pontos, considerando uma 



100

escala entre 0 a 10. Classifica-se com bom desempenho quando 
possuir uma média geral entre 7 e 8 pontos. Classifica-se com 
excelente desempenho o estudante que possuir uma média geral 
maior que 8. 

O Ubibot identifica a média geral das notas obtidas pelo aluno nas 
atividades realizadas na disciplina. Ao considerar o fato de que a 
cada semana existem novas atividades avaliativas, o agente 
identifica o total de pontuação disponível para considerar a 
porcentagem de aproveitamento que o aluno obteve na disciplina. 
Portanto, o agente considera o fator delimitador apresentado na 
Tabela 2. 

Tabela 2. Identificação do nível de desempenho do estudante 
Nível de desempenho Fator delimitador 

Baixo desempenho 0% ≤ media < 70% 
Bom desempenho 70% ≤ media ≤80% 

Excelente desempenho 80% < media ≤100% 
 

O funcionamento do Ubibot considera dois módulos principais. 
Inicialmente, o agente identifica o nível de conhecimento prévio 
do aluno sobre Engenharia de Software, apresentando respostas 
de acordo com este nível de conhecimento. 
O agente sempre verifica se existe alguma tarefa avaliativa já 
avaliada no AVA, para que, assim, consiga detectar o nível de 
desempenho do estudante. Caso positivo, o agente começa a 
identificar dinamicamente o nível de desempenho e deixa de 
considerar o nível de conhecimento prévio. Ressalta-se que o 
nível de conhecimento é utilizado inicialmente para que o agente 
não fique desorientando ao responder as perguntas do usuário. 
O objetivo do agente é fazer com que o usuário consiga melhorar 
o desempenho na disciplina. Para isso, ele irá ajudar o estudante. 
Durante a interação com o usuário, o Ubibot emite um feedback 
apropriado conforme o contexto. Para conhecer as ações que deve 
tomar no ambiente e responder adequadamente às pergunta do 
usuário, o agente utiliza o algoritmo Q-learning. 
O agente acompanha as notas do estudante, pois as mesmas 
representam o ambiente onde o Ubibot está inserido, o nível de 
desempenho representará o estado do agente no ambiente, as 
respostas do agente contemplam as ações que são realizadas pelo 
agente, tendo em vista que o aluno obtenha as respostas 
adequadas para concluir as tarefas solicitadas pelo professor da 
disciplina.  
Caso o estudante venha a progredir seu nível de desempenho, o 
agente obterá um reforço positivo, pois suas ações fizeram com 
que o estudante obtivesse um melhor desempenho na disciplina. 
Caso contrário, o reforço será negativo, porque suas ações não 
obtiveram êxito. Desse modo, o algoritmo Q-learning auxilia o 
agente na identificação de estados e melhores ações a serem 
tomadas, refletindo na base de conhecimento apropriada ao nível 
de desempenho do estudante. O Ubibot apresenta três bases de 
conhecimento, cada uma representando um dos contextos que o 
agente identifica.  
Ao considerar o estudo de [14], um chatterbot pode deixar de 
responder alguma questão por não possuir uma resposta adequada 
para a pergunta. Para resolver essa limitação, os autores utilizaram 
o histórico de interações entre agente e usuário para criar novos 
pares conversacionais. No Ubibot também é utilizado o método de 
aprendizagem adotado no agente AGEbot para a construção de 
novos pares conversacionais. 

Para ser considerado um ambiente de aprendizagem ubíqua, deve 
ser considerada a adaptação a diferentes tipos de dispositivos, ou 
seja, características para aprendizagem com mobilidade. Com a 
execução do plugin Bootstrap no Moodle, o agente persiste 
independente de lugar e dispositivo de acesso, considerando um 
ambiente computacional com suporte à ubiquidade. 
Para a implementação do agente, alguns procedimentos e 
materiais serão necessários, diante disso, a seguir serão elencados 
os procedimentos metodológicos que foram adotados. 

7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Este artigo faz parte de um trabalho de conclusão de curso em 
desenvolvimento no curso de Ciência da Computação de uma 
Instituição de Ensino Superior. A pesquisa consiste em elaborar 
um cenário virtual ubíquo, a partir do desenvolvimento de um 
agente sensível ao contexto do usuário. Desse modo, para o 
desenvolvimento do Ubibot serão necessárias cinco etapas: Etapa 
I – Insights sobre o Trabalho e Aspectos Teóricos; Etapa II – 
Modelagem; Etapa III – Desenvolvimento; Etapa IV – Testes; 
Etapa V – Análises dos Resultados e Considerações Finais. 
Ressalta-se que até o presente momento, foram concluídas as três 
primeiras etapas. Por esse motivo, neste artigo são descritos 
apenas alguns experimentos que contemplam as etapas iniciais. 

A primeira etapa consiste na contextualização dos aspectos 
teóricos que envolvem o funcionamento do Ubibot, tais como: 
AVA, aprendizagem eletrônica móvel e ubíqua, consciência de 
contexto, agentes inteligentes, aprendizagem de máquina e 
agentes conversacionais. Essa etapa está representada nas seções, 
2, 3, 4, 5 e 6 deste artigo, onde foram identificados alguns 
recursos tecnológicos que podem ser utilizados no agente 
inteligente, tais como: Moodle, Bootstrap, Program O, AIML, Q-
learning. 

A segunda etapa busca utilizar a Unified Modeling Language 
(UML) para fazer a modelagem do Ubibot, considerando os 
aspectos definidos nesta seção do artigo. Também faz parte dessa 
etapa o desenho da arquitetura do agente e a criação do modelo 
Entidade-Relacionamento para representar as modificações 
realizadas no banco de dados do ambiente Moodle.  

A terceira etapa consiste na implementação do agente junto ao 
ambiente Moodle, inicialmente por meio da escolha de uma 
versão do Moodle e as funcionalidades de sensibilidade ao 
contexto (nível de conhecimento e nível de desempenho) e 
adaptação da interface do ambiente para o contexto de 
dispositivos móveis. A etapa contempla a inserção do Módulo 
Identificador do Nível de conhecimento prévio de Estudantes 
(MINE) e o Módulo Identificador do Desempenho de Estudantes 
(MIDE) no Moodle, que são responsáveis por capturar o contexto 
do estudante. Junto aos módulos MINE e MIDE foi implementado 
o agente de aprendizagem por reforço, que permite ao agente 
executar a base de conhecimento correta, considerando o 
contexto. As bases de conhecimento são hospedadas no Program 
O, codificadas na linguagem AIML. 

Atualmente, o agente é representado por um personagem animado 
desenvolvido com auxílio da ferramenta web Voki3 . 

A quarta etapa consiste na elaboração e realização de testes a fim 
de verificar o funcionamento do agente e é divida em duas fases. 
A primeira consiste na análise dos logs de conversação do Ubibot, 

                                                                 
3 Disponível em http://www.voki.com/ 
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ou seja, será analisado o desempenho do agente em responder as 
perguntas emitidas pelos estudantes. A segunda fase consiste em 
identificar a usabilidade do agente, fazendo uso do questionário 
System Usability Scale (SUS) de Brooke [32]. 

A quinta etapa consiste na análise de experimentos com o 
estudante, onde será identificada a validade computacional do 
Ubibot. Um meio para isso será a utilização de técnicas 
estatísticas em variáveis quantitativas do questionário SUS. Esta 
etapa também tem por objetivo evidenciar possíveis trabalhos 
futuros para a pesquisa. 

Diante do exposto, na próxima seção são apresentados alguns 
resultados decorrentes de experimentos já realizados visando 
contemplar a proposta descrita neste artigo, objetivando 
evidenciar as possibilidades e abrangências do contexto dessa 
pesquisa. 

Para realizar o experimento foi utilizado um computador DexPC 
com processador Intel Core i5-2320 3.00 GHz com 4 núcleos 
físicos, 4 núcleos virtuais, memória RAM de 4,00 GB, disco 
rígido de 500 GB e sistema operacional Microsoft Windows Seven 
Professional de 64 bits. 

O ambiente Moodle (versão 3.0) foi instalado em servidor local, 
com auxílio do software Xampp que possui o sistema gerenciador 
de banco de dados MySQL (4.5.1), além do Apache para hospedar 
o sistema, e oferece suporte a interpretação da linguagem de 
programação Hypertext Preprocessor  (PHP - versão 5.5.33). 
Após a instalação, o processo de modificação na codificação do 
ambiente teve início. Nas páginas do sistema, utilizaram-se as 
seguintes linguagens: PHP, JavaScript, HTML; e para manipular 
o banco de dados foi utilizado a Structured Query Language 
(SQL). 

8. EXPERIMENTOS REALIZADOS  
 

8.1 Módulo Identificador do Nível de 
conhecimento prévio de Estudantes (MINE) 
O MINE é um módulo embasado nos instrumentos de 
investigação de [4] e [11], cujo objetivo é identificar o contexto 
do estudante da disciplina de Engenharia de Software do ambiente 
Moodle. Trata-se de um questionário constituído por dez questões 
objetivas, cada uma delas possuindo cinco opções de resposta, em 
que o estudante deve escolher apenas uma alternativa. Vale 
salientar que a pontuação máxima obtida pelo estudante é dez 
pontos e a mínima é zero. 

Com relação à origem do questionário, as dez questões do MINE 
foram extraídas do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE)4 e do Exame Nacional para Ingresso na Pós-
Graduação em Computação (POSCOMP)5. Os autores [4] 
descrevem em seu trabalho que o professor que ministra a 
disciplina deve escolher as questões que irá utilizar para 
identificar o nível de conhecimento. Assim, no MINE foram 
selecionadas algumas questões que contemplam o conteúdo 
programático do curso, atendendo ao Projeto Pedagógico do 
Curso de Graduação em Ciência da Computação da Instituição de 
Ensino Superior em que a pesquisa está sendo desenvolvida. 

                                                                 
4 Disponível em http://portal.inep.gov.br/enade 
5 Disponível em http://www.sbc.org.br/educacao/poscomp 

Após o estudante responder o questionário, o sistema realiza o 
somatório dos números que traduzem as opções de resposta, 
totalizando uma média. Assim, o sistema utiliza o fator 
delimitador, evidenciado na Tabela 1 da sexta seção desta 
pesquisa, para identificar o nível de conhecimento. 

A funcionalidade do MINE no Ubibot é identificar e registrar na 
base de dados do Moodle o nível de conhecimento do estudante. 
Para realizar o registro, foi adicionada uma tabela na base de 
dados do Moodle. Desse modo, a tabela mdl_mine é destinada ao 
armazenamento de informações referentes ao contexto 
diagnosticado pelo MINE. 

Para ter acesso ao MINE, o estudante deverá acessar o ambiente 
Moodle e informar seu login e password. Após ter acesso ao 
sistema, o estudante é direcionado a uma página introdutória 
sobre o agente Ubibot e na sequência à página do questionário, 
conforme pode ser visualizado na Figura 1. Assim o contexto do 
estudante é obtido no primeiro acesso o ambiente, e o usuário é 
redirecionado para a página da disciplina que contém o agente 
Ubibot. 

 
Figura 1.  Instrumento utilizado para identificar o nível de 

conhecimento 
 

8.2 Módulo Identificador do Desempenho de 
Estudantes (MIDE) 
O MIDE é um módulo embasado no instrumento de [31], que faz 
uso de um algoritmo que identifica o desempenho do estudante 
em atividades realizadas e avaliadas no AVA Moodle. A 
funcionalidade do MIDE no Ubibot é identificar e registrar na 
base de dados o nível de desempenho do estudante matriculado na 
disciplina de Engenharia de Software.  

O contexto identificado pelo MIDE é realizado de forma dinâmica 
e invisível para com o usuário, ou seja, este não percebe que o 
contexto é identificado, pois não necessita responder a um 
questionário. 

8.3 Personalização do Moodle ao contexto dos 
dispositivos móveis 
Inicialmente, na seção de plugins do Moodle foi instalado o 
Bootstrap, e na seleção de temas do ambiente, nas opções Mobile 
e Tablet, foi escolhido este tema. O tema Aardvark disponível no 
repositório do Moodle foi escolhido para ser utilizado quando o 
acesso for realizado através de desktop ou notebook.  

Nessa perspectiva, foram realizados alguns testes, tendo como 
objeto verificar a funcionalidade do ambiente. Utilizou-se o 
desktop descrito na sétima seção deste artigo, e um dispositivo 
móvel. 

A Figura 2 apresenta o ambiente acessado via dispositivo móvel. 
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Figura 2.  Ubibot sendo acessado por meio de um dispositivo 

móvel 
 

A Figura 3 apresenta a interface da aplicação, sendo acessada em 
um desktop. Através da mesma é possível identificar a localização 
do agente inserido na disciplina. 

 
Figura 3.  Ubibot disponibilizado na disciplina 

 

8.4 Modelagem 
No banco de dados do ambiente foram inseridas duas tabelas, 
conforme descrito no decorrer desta seção, ambas para armazenar 
os dados de contexto. A tabela mdl_mine é destinada ao 
armazenamento de informações referentes ao nível de 
conhecimento prévio do estudante da disciplina de Engenharia de 
Software e a tabela mdl_mide é responsável por armazenar 
informações sobre o desempenho do estudante de forma dinâmica 
durante sua interação. 

Primeiramente, o usuário deve acessar o Moodle, que identifica 
seu papel no ambiente, caso o papel do usuário seja “estudante”, o 
Ubibot executa o algoritmo Q-learning para identificar o 
contexto.  

O agente, com auxílio do Q-learning, inicialmente verifica se o 
contexto de desempenho do estudante já foi registrado, 
identificando se existe alguma tarefa já avaliada na disciplina. 
Caso positivo, o MIDE identifica o nível de desempenho do 
estudante e o Ubibot carrega a base de conhecimento correta ao 
respectivo contexto. Caso não exista tarefa avaliada, o agente 
executa o MINE.  

O MINE verifica se o nível de conhecimento do estudante já foi 
identificado anteriormente, e caso positivo o Ubibot carrega a 
base de conhecimento correta; caso o nível de conhecimento ainda 
não tenha sido detectado, o ambiente apresentará uma mensagem 
de apresentação do Ubibot e em seguida, o questionário MINE é 
disponibilizado ao usuário. Após o estudante responder o 
questionário, o agente fica ciente da base de conhecimento que 
deverá utilizar quando o usuário lhe fizer questionamentos. 

A Figura 4 apresenta os fluxos de controle do Ubibot. 

 
Figura 4.  Diagrama UML de atividades: fluxos de controle do 

Ubibot 
 

8.5 Avatar de interface 
Conforme [23], a existência de uma representação gráfica de um 
agente no ambiente virtual tornar-se necessária, pois um avatar 
pode dar a impressão ao estudante que o mesmo não está sozinho 
no ambiente.  Assim, para representar o Ubibot fez-se uso da 
ferramenta online Voki, que permite criar e personalizar avatares 
de duas dimensões.  

O avatar que representa o Ubibot é desenvolvido em Flash Player, 
pois é a tecnologia que a Voki utiliza. Por este motivo, o 
dispositivo que executa o agente deve conter o plugin Flash 
Player habilitado no browser. Os dispositivos móveis que 
possuem o sistema operacional Android não contêm o Flash 
Player, visto que nos últimos anos com o surgimento de novas 
tecnologias como HTML5, o Flash Player vem sendo substituído. 
O uso da tecnologia Voki tornou-se uma limitação do agente.  
Nesse sentido, para a implementação efetiva do Ubibot será 
necessário criar um avatar com outra tecnologia, como o HTML5. 

8.6 Implementação da base de conhecimento 
A base de conhecimento do agente é construída na linguagem de 
marcação AIML, específica para agentes que têm o intuito de se 
comunicar por meio de linguagem natural. Ao considerer o fato 
que o agente irá auxiliar o estudante de maneira orientada ao 
contexto, criou-se três bases de conhecimento. A primeira base de 
conhecimento é destinada aos estudantes que possuem o nível de 
conhecimento básico ou um baixo desempenho na disciplina. A 
segunda é designada aos alunos que apresentam conhecimento 
intermediário ou um bom desempenho. Por fim, a terceira base é 
voltada aos discentes que possuem conhecimento avançado ou um 
excelente desempenho. 

A Figura 5 apresenta um exemplo, sobre a definição de 
engenharia de software.  Nela é possível perceber que o padrão de 
entrada <pattern> é “o que é engenharia de software” e o texto 
resposta será o que está dentro da tag template.  Esse exemplo 
pertence à base de contexto básico. 
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1. <aiml> 
2. <category> 
3. <pattern> o que é engenharia de software 
</pattern> 
4. <template> 
5. É uma disciplina que estuda todos os 
procedimentos de produção de um software. Desse 
modo, está relacionada com a prática de 
desenvolvimento e entrega de software útil. 
6. </template> 
7. </category> 
8. </aiml> 

Figura 5.  Código em AIML pertencente a base de 
conhecimento de contexto básico 

 

Caso o estudante realizar a mesma pergunta e estiver na categoria 
de contexto intermediário, o mesmo receberá outra resposta, 
considerada adequada ao seu contexto. Na Figura 6, é possível 
observar um exemplo de resposta <template> tratada para o 
contexto intermediário. 

1. <aiml> 
2. <category> 
3. <pattern> o que é engenharia de software 
</pattern> 
4. <template> 
5. Engenharia de Software é uma área da 
ciência da computação voltada à especificação, 
desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
software, com aplicação de tecnologias e práticas 
de gerência de projetos e outras disciplinas, 
visando organização, produtividade e qualidade. 
6. </template> 
7. </category> 
8. </aiml> 

Figura 6.  Código em AIML pertencente a base de 
conhecimento de contexto intermediário 

 

A Figura 7 apresenta um exemplo em que a resposta é realizada 
pelo agente, considerando a base de conhecimento de contexto 
avançado. 

1. <aiml> 
2. <category> 
3. <pattern> o que é engenharia de software 
</pattern> 
4. <template> 
5. É uma área de estudo que abrange um 
conjunto de três elementos fundamentais: 
métodos, ferramentas e procedimentos que 
possibilita ao gerente o controle do processo de 
desenvolvimento de software e oferece ao 
profissional uma base para a construção de 
software de alta qualidade. Envolve um amplo 
conjunto de tarefas que incluem planejamento e 
estimativas de projeto, análise de requisitos de 
software e de sistemas, projeto estruturado de 
dados, especificação, codificação, teste e 
manutenção. 
6. </template> 
7. </category> 
8. </aiml> 

Figura 7.  Código em AIML pertencente a base de 
conhecimento de contexto avançado 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo teve como objetivo evidenciar a possibilidade de criar 
agentes inteligentes para ambiente virtuais de aprendizagem, com 
o objetivo de oferecer aspectos de aprendizagem ubíqua ao 
estudante. Para isso partiu-se da proposta de criar um agente com 
capacidade de auxiliar o estudante de Engenharia de Software, 
considerando inicialmente o nível de conhecimento e 
posteriormente, de forma dinâmica e não intrusiva, o nível de 
desempenho na disciplina. 

O artigo apresenta três de cinco etapas da pesquisa de um trabalho 
de conclusão de curso em realização pelo autor principal deste 
estudo. Elucidou-se as etapas de desenvolvimento do agente 
Ubibot e a sua modelagem realizada em UML. Também 
demonstrou-se a aplicabilidade do agente, por meio de 
demonstração do seu funcionamento durante a implementação da 
proposta. 

Identificou-se que a utilização da ferramenta Voki não é adequada 
a esta pesquisa, pois os avatares criados com tecnologia Flash 
Player não executam em dispositivos móveis com sistema 
operacional Android, impedindo a característica de mobilidade, 
essencial para a aprendizagem ubíqua.  

O próximo passo da pesquisa será identificar uma nova ferramenta 
para criação do avatar. Após isto, será realizada a aplicação do 
agente Ubibot com estudantes da disciplina de Engenharia de 
Software. Durante a aplicação, o agente utilizará o método de 
aprendizado de máquina proposto por [14], que objetiva 
identificar se está respondendo corretamente às perguntas do 
estudante.  

A avaliação será realizada durante um período de dois meses no 
contexto da disciplina. Acredita-se que com esse tempo será 
possível identificar as principais contribuições do agente, assim 
como as limitações da pesquisa. Ao final do período em que o 
Ubibot estará disponível aos alunos, os mesmo realizarão a 
avaliação de usabilidade do agente, por meio de um instrumento 
SUS, que pretende evidenciar alguns aspectos relevantes, como: 
complexidade do agente, facilidade na utilização e necessidade de 
suporte para utilização. 
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ABSTRACT 
Learning pathway is the path taken by the student within a 
particular discipline in a virtual learning environment. This 
information can be obtained by analyzing the data of the student's 
interaction with the environment. There are no systematic 
mappings of this area to assist and promote its research. This 
paper aims to investigate the students´ learning path, understand 
the aspects related to the capture, visualization and its application 
in the teaching-learning process through a systematic mapping. In 
this research method research questions are defined, which will be 
answered at the end of mapping to give the researcher a better 
understanding of this particular area of knowledge.   

RESUMO 
A trajetória de aprendizagem representa o caminho percorrido 
pelo aluno dentro de uma determinada disciplina em um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Essa informação 
pode ser obtida através da análise dos dados da interação do aluno 
com o AVA. Não existem mapeamentos sistemáticos sobre esta 
área que auxiliem e fomentem a sua pesquisa. Este artigo tem 
como objetivo investigar a trajetória de aprendizagem dos alunos, 
compreendendo os aspectos relacionados à captura, visualização e 
a sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem por meio de 
um mapeamento sistemático. Nesse método de pesquisa são 
definidas questões de pesquisa, que serão respondidas ao final do 
mapeamento para dar ao pesquisador um melhor entendimento 
dessa determinada área do conhecimento.   

Descrição de categorias e assuntos 
• Information systems ➝ Information systems applications ➝ 

Data Mining 

• Human-Centered computing ➝ Visualization ➝ 

Information Visualization 

Palavras-chave 
Trajetória de aprendizagem; Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
Mapeamento Sistemático 

1. INTRODUÇÃO 
A trajetória de aprendizagem está relacionada ao caminho que o 
aluno percorre dentro de uma determinada disciplina em um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) [17]. Já caminho “é o 

conjunto de passos dado pelo usuário ao interagir com o 
ambiente” [13]. 

A trajetória de aprendizagem percorrida pelo aluno contém 
informações importantes para serem utilizadas tanto pelo AVA 
quanto pelo professor. Para o professor a importância da trajetória 
está relacionada a identificar se a maioria dos alunos está 
percorrendo os objetos de aprendizagem na ordem desejada ou 
planejada [6]. Além disso, a trajetória de aprendizagem pode 
auxiliar o professor a compreender o comportamento do aluno e a 
identificar possíveis problemas em suas disciplinas [5]. Já para o 
AVA, capturar a trajetória de aprendizagem do aluno pode 
auxiliar em diversas tarefas, tais como na recomendação de 
materiais [16], na identificação de dependências entre conceitos 
de uma matéria [2], na atualização do perfil do usuário [11], 
adicionalmente é possível verificar se muitos alunos criam novas 
trajetórias de aprendizagem com bons resultados. Todas estas 
possibilidades permitem o aperfeiçoamento do material 
instrucional por uma melhor compreensão do comportamento dos 
alunos durante o processo de aprendizagem. Duas áreas oferecem 
recursos importantes para análise da trajetória de aprendizagem: 
Web Analytics e Visualização da Informação. 
Web Analytics é um processo que envolve desde a coleta, 
medição, monitoramento e análise dos dados relacionados ao 
acesso às páginas web, até a elaboração de relatórios para 
entender a experiência dos usuários no sistema [8]. As técnicas de 
Web Analytics são essenciais para a captura da Trajetória de 
Aprendizagem do aluno, principalmente na etapa da extração de 
dados. 
A Visualização da Informação é uma área que combina 
características de Computação Gráfica com outras áreas da 
computação para realizar representações manipuláveis de grandes 
quantidades de dados, transformando os dados em informações 
significativas [7]. As técnicas de Visualização da Informação 
colaboram para facilitar a interpretação de grandes quantidades de 
dados e podem ser utilizadas para representar as Trajetórias de 
Aprendizagem [6]. 

É possível constatar que compreender a trajetória de 
aprendizagem envolve o estudo de diferentes disciplinas, fato este 
que dificulta a compreensão da área. Neste sentido, não foram 
encontrados mapeamentos sistemáticos sobre trajetória de 
aprendizagem que auxiliem e fomentem pesquisas na área. O 
mapeamento sistemático é um levantamento de informações 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 105 - 111. Santiago de Chile.
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realizadas de forma sistemática em artigos considerados 
primários. Nesse método de pesquisa são definidas questões de 
pesquisa, que são respondidas ao final do mapeamento e podem 
dar ao pesquisador um melhor entendimento de uma determinada 
área do conhecimento [14]. A partir disto este trabalho realiza um 
mapeamento sistemático sobre o tema trajetória de aprendizagem.  

Este trabalho começa apresentando os trabalhos relacionados a 
este, ou seja, outros mapeamentos sistemáticos (ou revisões 
sistemáticas) no contexto de educação auxiliada por computador 
(Seção 2). Na sequência, a metodologia de mapeamento utilizada 
e as principais decisões desse trabalho, como as questões de 
pesquisa, os critérios de seleção, inclusão e exclusão (Seção 3). 
São apresentados os resultados finais dos artigos consolidados e 
as análises dos trabalhos a partir das questões de pesquisa (Seção 
4). Finalmente, a seção 5 apresenta as considerações finais. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Muitos trabalhos de revisão da literatura estão sendo realizados 
recentemente na área de educação auxiliada por computador. 
Esses trabalhos buscam caracterizar determinadas áreas com 
relação a como tecnologias estão sendo aplicadas no contexto 
educacional. 
Aguiar et al. [1] realizaram um mapeamento sistemático, 
utilizando a metodologia definida por Petersen et al. [14], que 
caracteriza as iniciativas brasileiras de sistemas de recomendação 
educacionais. Esse trabalho analisou 34 artigos de cinco eventos 
ou periódicos brasileiros. Analisando esses 34 artigos os autores 
puderam responder à suas questões de pesquisas, que são: (1) 
Como se deu a evolução histórica das publicações sobre SRE nos 
eventos e periódicos brasileiros sobre IE? (2) Em quais idiomas 
foram escritos os artigos publicados? (3) Quais são as instituições 
que mais publicaram estudos primários sobre SRE nos veículos 
brasileiros de publicação científica sobre IE? (4) Qual(is) o(s) 
usuário(s)-alvo das recomendações nessas iniciativas brasileiras? 
(5) Qual(is) o(s) recurso(s) educacional(is) recomendados nessas 
pesquisas? (6) Quais as técnicas de recomendação mais utilizadas 
em SRE no Brasil? (7) As pesquisas propostas contemplam uma 
etapa de avaliação? 
Moissa et al. [10] realizaram um mapeamento sistemático no 
contexto de Learning Analytics, ou seja, a aplicação de técnicas 
de Web Analytics em AVAs. Essa é uma área relativamente nova 
na qual os dados gerados pelos alunos dentro e fora dos AVAs são 
analisados com o objetivo de melhorar o processo de ensino-
aprendizagem [10]. Os autores buscaram responder as seguintes 
questões de pesquisa com esse mapeamento: (1) Quais são os 
tipos de dados? Qual a relação destes com o objetivo da análise? 
(2) Quais os métodos utilizados? Qual a relação entre os métodos 
e os objetivos? (3) Quais os usuários para os quais os resultados 
foram destinados? Qual a relação do público alvo com o objetivo 
da análise? (4) Quais as intervenções tomadas? Elas são 
automáticas, semiautomáticas, ou manuais? Qual a relação destas 
com o objetivo da análise? 
Ramos et al. [15] descrevem uma revisão sistemática da literatura 
que identificar como as trajetórias de aprendizagem são 
representadas nos AVAs. Esse trabalho utilizou a metodologia 
Kitchenham [9] para revisões sistemáticas e analisou no total 76 
artigos. Os autores chegaram à conclusão que o Grafo é a maneira 
mais utilizada para representar as trajetórias de aprendizagem. 
Dentre os trabalhos de mapeamento sistemática (ou revisão 
sistemática) encontrados, o único realizado sobre as trajetórias de 
aprendizagem foi o de Ramos et al. [15]. Porém, apesar de o 
trabalho de Ramos et al. ter a mesma temática que esse 

mapeamento, a revisão realizada é mais especifica e explora 
apenas como a trajetória é representada nos AVAs. Como pode 
ser visto na seção a seguir, as questões de pesquisa desse 
mapeamento envolvem desde a captura, análise e visualização da 
trajetória de aprendizagem. 

3. METODOLOGIA 
Este trabalho segue o processo de mapeamento sistemático de 
Petersen et al. [14] que permite a estruturação da pesquisa de 
forma que possa ser replicada por outros pesquisadores. Essa 
metodologia define os passos essenciais para um mapeamento 
sistemático, que são as seguintes: (1) Definição das Questões de 
Pesquisa, (2) Condução da Busca por Artigos Relevantes, (3) 
Triagem dos artigos, (4) Categorização dos trabalhos, (5) Extração 
dos dados e mapeamento dos estudos. Os autores destacam a 
importância de transformar as informações obtidas no 
mapeamento em gráficos (e.g., gráfico de colunas, gráfico de 
bolhas, etc.) para facilitar a visualização e interpretação dessas 
informações. 
A seguir são descritas as principais decisões do mapeamento 
apresentado neste trabalho. 

3.1 Questões de Pesquisa 
O mapeamento sistemático realizado teve como principais 
objetivos: identificar as técnicas mais utilizadas para capturar a 
trajetória; verificar se os autores utilizam técnicas de visualização 
para representar essas trajetórias; e as principais aplicações da 
trajetória. Com base nisso, foram definidas as seguintes Questões 
de Pesquisa (QP): 

Tabela 1. Questões de Pesquisa. 
QP1: A trajetória de aprendizagem do aluno 
é investigada em AVAs? 

QP2: Como os AVAs capturam essa informação? 

QP3: Que análises são realizadas? 

Q3.1: Quais técnicas são utilizadas? 

QP4: Como é a visualização do caminho 
encontrado? 

QP5: Quais as consequências para o processo 
de ensino-aprendizagem?   

 

O objetivo dessas QP é entender como a trajetória de 
aprendizagem está sendo pesquisada e identificar possíveis 
métodos (ou algoritmos, ferramentas, etc.) que possam ser 
utilizados para implementar a trajetória de aprendizagem nos 
AVAs. 

3.2 Palavras-chave 
As Palavras-chave foram identificadas a partir das QP que 
desejamos responder. Essas palavras-chave compõem um 
argumento de busca que foi utilizado em diversos mecanismos de 
busca de artigos científicos para encontrarmos os artigos a serem 
analisados. Os mecanismos escolhidos foram: ACM, Elsevier, 
IEEE, Scopus e Web of Science, por serem os mais importantes na 
área de Ciência da Computação. O argumento de busca final, 
depois de diferentes testes realizados, é apresentado a seguir. Vale 
ressaltar que cada mecanismo de busca possui características e 
interfaces específicas quanto à forma de consulta e desta forma 
apresentamos aqui o argumento de busca genérico, independente 
do mecanismo utilizado. 
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Tabela 2. Argumento de busca. 

Abstract: (("sequential pattern" OR 
"navigation path") AND ("e-learning" OR 

"learning" OR "education")) 

 
Resumimos a pesquisa a encontrar artigos que tivessem em seu 
Abstract (resumo) referências a Trajetória de Aprendizagem e a 
AVA (ou e-learning). Para a escolha das palavras-chave, 
primeiramente fizemos uma vasta pesquisa bibliográfica, 
identificando artigos base para a pesquisa. 

3.3 Critérios de Inclusão e Exclusão dos 
Trabalhos Retornados 
Os Critérios de Inclusão (CI) definidos para os trabalhos 
retornados pelos mecanismos de busca são: 

• CI1: Os trabalhos considerados para o mapeamento são 
artigos retornados ao executar o argumento de busca 
definido nos mecanismos de busca científica; 

• CI2: Artigos relacionados a um mesmo trabalho são 
contabilizados em conjunto; 

• CI3: Artigos relacionados à área educacional; 
• CI4: Artigos que permitam responder, pelo menos, as 

QP referentes à captura e análise da Trajetória de 
Aprendizagem. 

Os Critérios de Exclusão (CE) definidos para os trabalhos 
retornados pelos mecanismos de busca são: 

• CE1: Eliminar artigos com menos de quatro páginas; 
• CE2: Eliminar artigos que não sejam em inglês, devido 

ao maior impacto dos artigos nesse idioma; 
• CE3: Eliminar artigos que não falem sobre a captura ou 

sobre a visualização do caminho do usuário em AVAs; 
• CE4: Eliminar artigos repetidos, contabilizando apenas 

uma vez. 

4. ANÁLISES E RESULTADOS 
Após a extração dos artigos utilizando o argumento de busca 
definido e a aplicação dos CIs e CEs, eliminando também as 
repetições de artigos, dos 443 artigos iniciais, restaram 25 artigos 
consolidados (eliminando os repetidos) para realizar a análise. A 
Tabela 1 mostra a quantidade de artigos em cada etapa e em cada 
mecanismo de busca. No Apêndice A referenciamos todos os 
artigos recuperados pelo mapeamento. 
 

Tabela 3. Resultados obtidos no mapeamento sistemático 
Mecanismo Resultados 

retornados 
Artigos 
completos 

Critérios de 
exclusão 

ACM 8 7 4 

Elsevier 41 29 7 

IEEE 85 83 11 

Scopus 219 44 9 

Web of 
Science 

99 27 6 

Total 452 190 37 

  Artigos 
consolidados: 

25 

 
Todos os trabalhos foram estudados para responder as QP 
definidas anteriormente. As análises realizadas são apresentadas a 
seguir. 

4.1 ANÁLISES 
Nesta subseção são apresentados as análises e os resultados para 
cada questão de pesquisa.  
QP1: A trajetória de aprendizagem do aluno é investigada em 
AVAs? 
Foram identificados 25 trabalhos que investigam a trajetória de 
aprendizagem do aluno. Apesar de não ser uma área de pesquisa 
consolidada, existem vários pesquisadores trabalhando com esse 
tema. No gráfico da Figura 1 podemos observar a distribuição dos 
artigos por ano. 
 

 
Figura 1. Distribuição de artigos por ano. 

 
Apesar deste mapeamento não definir nenhuma restrição de ano 
de publicação, o artigo mais antigo encontrado foi do ano 2000. A 
partir desse ano surgiram outras publicações e no ano de 2013 
ocorreu o maior número de publicações, com 8 artigos no total. 
QP2: Como os AVAs capturam essa informação? 
Foram consideradas três formas de capturar a trajetória de 
aprendizagem do aluno nos AVAs: através de logs, através de 
códigos embutidos no ambiente e através de análises de fóruns de 
discussões. 
Os logs armazenam as requisições de páginas feitas pelo usuário 
ao servidor da aplicação. Esses logs podem estar armazenados em 
arquivos ou em bancos de dados, porém para a nossa pesquisa eles 
são tratados da mesma forma, pois a análise realizada é a mesma, 
independentemente do local de armazenamento. 
Os códigos embutidos no ambiente estão relacionados à técnica de 
page tagging, onde scripts são adicionados à página web. Nesse 
caso, nem todos os ambientes descobertos são páginas Web, mas 
todos possuem características semelhantes de códigos embutidos, 
por isso estão relacionados na mesma categoria. 
A análise de um fórum de discussão é uma técnica utilizada em 
apenas um dos trabalhos. Essa análise é realizada de maneira 
manual, onde um especialista deve ler o fórum de discussões e 
identificar as etapas do processo cognitivo de aprendizagem em 
que os alunos se encontram. Com esses dados gerados pelo 
especialista é possível então identificar a trajetória de 
aprendizagem dos alunos. 
No gráfico apresentado na Figura 2 podemos verificar essa 
distribuição das técnicas utilizadas. É possível observar que as 
técnicas de Log são as mais utilizadas para a captura da trajetória, 
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enquanto na literatura autores afirmam que as técnicas de page 
tagging são as mais utilizadas em ferramentas de Web Analytics 
[3, 4]. Além disso, três trabalhos não explicaram como realizam a 
captura das informações, e um utiliza múltiplas formas, 
dependendo do AVA em que for aplicado, por isso a quantidade 
de artigos é maior que 25 na Figura 2. 
 

 
Figura 2. Técnica de captura utilizada. 

 
QP3: Que análises são realizadas? 
Cada um dos artigos estudados realizou algum tipo de análise 
sobre o a trajetória de aprendizagem capturada. Enquanto alguns 
dos trabalhos apenas utilizam o caminho percorrido por 
determinado aluno de forma simples, para permitir ao professor 
realizar as análises mais profundas de forma manual, outros já 
realizam essas análises automaticamente. 
A análise mais considerada pelos trabalhos estudados foi a do 
caminho mais frequente (57%). Para alguns trabalhos o resultado 
dessa análise é apenas um caminho que foi percorrido pela 
maioria dos alunos, para outros é um conjunto de caminhos. Esses 
caminhos mais frequentes podem auxiliar ao AVA a predizer os 
caminhos mais prováveis de serem realizados e, com isso, realizar 
recomendações para os alunos. 
Outra análise bastante desenvolvida nos trabalhos, aparecendo em 
14% dos artigos, é a análise do padrão de comportamento do 
aluno, auxiliando o AVA a identificar as preferências de acesso e 
realizar adaptações mais adequadas. No mesmo nível de utilização 
encontra-se a de comparação com outro caminho, para identificar 
se os alunos percorreram os caminhos esperados ou se realizaram 
determinadas tarefas pré-definidas pelo professor. No gráfico da 
Figura 3 podemos observar a distribuição das análises realizadas. 
 

 
Figura 3. Análise realizada. 

Q3.1: Quais técnicas são utilizadas? 

Para realizar as análises relacionadas à  questão 3, foram 
utilizadas algumas técnicas específicas. A grande maioria dos 
trabalhos utilizou técnicas de Sequential Pattern, como pode ser 
observado na Figura 4. Outras técnicas também foram levantadas, 
como as análises de log e geração da Cadeia de Markov para os 
caminhos mais frequentes. 
 

 
Figura 4. Técnica de Análise utilizada. 

 
Para cada uma dessas técnicas de análise, existe um algoritmo 
relacionado. A técnica que mais interessa para análise é a de 
Sequential Pattern, pois foi a mais utilizada pelos trabalhos 
levantados. Essa técnica é dividida em duas abordagens [12]: 
Candidate Generation-and-Test, essa abordagem é uma extensão 
do algoritmo de descobrimento de regras de associação Apriori, 
satisfazendo a premissa “toda subsequência não vazia de uma 
sequência frequente como uma sequência frequente”; e Pattern-
Grownth, onde a mineração é realizada separadamente para cada 
sequência frequente com bancos de dados disjuntos com o 
propósito de reduzir o número de elementos. A Figura 5 apresenta 
um gráfico com os algoritmos utilizados pelos 19 trabalhos que 
utilizaram essa técnica. 
 

 
Figura 5. Algoritmo de Sequential Pattern Utilizado. 

 
Podemos observar que o PrefixSpan é o algoritmo mais utilizado 
(em seis trabalhos), que utiliza a abordagem Pattern-grownth. 
Seguido pelos algoritmos GSP (três trabalhos), Apriori (dois 
trabalhos) e Bide (dois trabalhos), que utilizam a abordagem 
Canditate Generation-and-test. O algoritmo Lag Sequential 
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Analysis aparece em dois dos trabalhos analisados e a categoria 
Outros representa três algoritmos que aparecem em apenas um 
trabalho cada e um trabalho que não especificou o algoritmo 
utilizado. 
QP4: Como é a visualização do caminho encontrado? 
Dos 25 artigos identificados, apenas um discute a visualização do 
caminho e realiza essa visualização de forma automática no AVA. 
Com isso, podemos chegar à conclusão de que, em geral, não é 
gerada visualização da trajetória de aprendizagem.  Esse 
único trabalho que realiza a visualização da trajetória a faz através 
de uma representação de grafos. Dois tipos de visualizações estão 
disponíveis: (i) um grafo de atividade, para identificar as páginas 
acessadas e entender o comportamento do aluno; e (ii) grafos com 
as sequências de páginas mais frequentes, para entender como os 
alunos navegam pela disciplina. 
Alguns dos trabalhos identificados realizavam algum tipo de 
visualização do caminho do aluno apenas para efeito de 
exemplificação e demonstração. Identificamos as principais 
formas que foram utilizadas para representar esse caminho e 
geramos o gráfico apresentado na Figura 6. 
 

 
Figura 6. Técnica de Visualização Utilizada. 

 
QP5: Quais as consequências para o processo de ensino-
aprendizagem? 
As consequências para o processo de ensino-aprendizagem dizem 
respeito a como a captura da trajetória de aprendizagem irá 
influenciar esse processo. Pode ser, por exemplo, através de uma 
melhor recomendação de materiais, tornando a aprendizagem 
mais efetiva, ou permitindo ao professor entender o 
comportamento do aluno, entre outras. No gráfico da Figura 7 
podemos observar as consequências para o processo de ensino-
aprendizagem identificadas em cada trabalho. Dois trabalhos estão 
relacionados a mais de uma consequência para o processo de 
ensino-aprendizagem, por isso no gráfico da Figura 7 aparece uma 
quantidade de artigos superior a 25. 
As consequências identificadas são: 

• Entender o perfil do aluno: na qual a trajetória de 
aprendizagem é mostrada ao professor para este 
entender o perfil de seus alunos; 

• Recomendar materiais: através da trajetória de 
aprendizagem o AVA entende o comportamento, as 
preferências e necessidades do aluno e recomenda 
materiais que podem ser interessantes para ele; 

• Avaliar disciplina ou ambiente: na qual o objetivo é 
avaliar se o design instrucional de uma disciplina foi 
proposto corretamente ou se um AVA está 
funcionamento corretamente. Essa avaliação é feita 
através da trajetória de aprendizagem onde se analisa se 
o aluno percorreu a trajetória esperada; 

• Validar uma proposta ou ferramenta: de forma 
semelhante à categoria anterior, o objetivo dessa 
categoria é avaliar a validade de um modelo ou 
ferramenta (e.g., ferramentas de gamificação). A 
avaliação feita através da trajetória de aprendizagem 
busca avaliar o quanto a nova ferramenta impactou na 
aprendizagem do usuário; 

• Outros: representa duas categorias que apareceram em 
apenas um trabalho cada (Ajudar o aluno na resolução 
de problemas e Identificar dependências entre 
conceitos), além de representar também os trabalhos nos 
quais não foi possível concluir o propósito da trajetória. 

 

 
Figura 7. Resultado da captura da trajetória de 

aprendizagem. 
 
As consequências mais frequentes nos trabalhos identificados 
foram relacionadas com o entendimento do perfil do aluno (8 
trabalhos). As outras consequências estavam relacionadas a 
melhoraria no processo de recomendação de materiais (6 
trabalhos) e na avaliação de uma disciplina ou ambiente (4 
trabalhos).  

5. CONCLUSÃO 
Esse trabalho realizou um mapeamento sistemático para entender 
o estado-da-arte das aplicações de Trajetórias de Aprendizagem 
em AVA. Esse mapeamento identificou 25 artigos sobre o tema 
em diversos mecanismos de busca científica. 
Com esse trabalho foi possível constatar que pesquisas sobre a 
captura das trajetórias de aprendizagem dos alunos em AVA é um 
tema atual e com crescente presença nas publicações (em 2013 
foram encontrados 8 trabalhos sobre o tema). Pela análise dos 
trabalhos identificados, a captura da trajetória é realizada em sua 
maioria utilizando técnicas de web logs, uma técnica onde os 
dados são extraídos de arquivos ou bancos de dados que 
armazenam as requisições do usuário ao servidor da aplicação [3]. 
Já a análise da trajetória realizada por esses trabalhos foi, em sua 
maioria, dos caminhos mais frequentes percorridos pelos alunos 
em um AVA. Para esta e outras análises foram utilizadas técnicas 
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de Sequential Pattern, que são técnicas de identificação de 
padrões para sequências de informações. Essa técnica se divide 
em duas abordagens, Candidate Generation-and-Test e Pattern-
Grownth [9], e empregam diversos algoritmos, sendo que o mais 
utilizado pelos trabalhos identificados o PrefixSpan, seguido pelo 
GSP e pelo Apriori. Chegamos à conclusão que, em geral, os 
trabalhos não abordam questões relacionadas à visualização da 
trajetória de aprendizagem.  Apenas um dos trabalhos 
implementou, de forma automática, uma ferramenta desse tipo. 
Foi possível ainda observar que para representação de uma 
trajetória de aprendizagem são usados árvores e grafos. 
Os trabalhos analisados realizam a captura da trajetória de 
aprendizagem com diferentes propósitos. Entender o 
comportamento do aluno foi um dos propósitos que mais 
apareceu, sendo que em alguns dos AVAs essa informação era 
também utilizada para caracterizar o perfil do aluno. A 
recomendação de materiais foi outro importante propósito, uma 
vez que a trajetória de aprendizagem auxilia a prever e 
recomendar os próximos passos do aluno.  
Com essas informações reunidas por esse mapeamento, esperamos 
poder auxiliar outros pesquisadores na captura e no uso da 
trajetória de aprendizagem em AVA. Como trabalho futuro, 
pretendemos acrescentar a captura e a visualização da trajetória de 
aprendizagem em um AVA que já possui uma ferramenta de Web 
Analytics para a captura e análise dos dados dos alunos. 
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ABSTRACT 
Massive Open Online Courses (MOOC) have been considered an 

"educational revolution". Although these courses were designed to 

reach a massive number of participants, Higher Education 

institutions have started to use MOOCs technologies as a support 

for traditional practices in what has been called Small Private 

Online Courses (SPOCs). However, in a not massive context, 

MOOCs technologies present some problems for supporting the 

personal relationships between tutor and students needed in a more 

traditional scenario. As a consequence, some types of activities, 

specially those that require a more personal assessment and 

support from the tutor, become difficult to track. In this article, we 

present a preliminary approach of a web-based tool for teachers to 

track their students’ learning activities in a SPOC. We also present 
the results of evaluating the usability and utility of this tool with 13 

teachers. The final objective of this paper is to present the 

preliminary results of a tool for tutors to better support their 

relationship with their students and maximize the quality of 

learning when using a technological environment designed for 

massiveness in a traditional setting. 

RESUMEN 
Los Cursos en Línea Abiertos y Masivos (MOOC), han sido 

considerados una "revolución educativa". A pesar de que estos 

cursos fueron diseñados para cantidades masivas de participantes, 

las instituciones de educación superior han comenzado a utilizar 

tecnologías MOOC como apoyo a prácticas tradicionales, en donde 

han sido llamados Small Private Online Courses (SPOC). Sin 

embargo, se utilizan en contextos no masivos, con tecnologías 

MOOC que aún presentan algunos problemas para el soporte de 

las relaciones personales entre el tutor y los estudiantes, necesarias 

en un ambiente más tradicional. Como consecuencia, algunos tipos 

de actividades que requieren una evaluación más personal y apoyo 

del tutor se vuelven difíciles de seguir. En este artículo, se presenta 

una primera aproximación de una herramienta basada en la web 

para apoyar a los profesores a seguir a sus alumnos en cursos 

SPOC. También se presentan los resultados de la evaluación de 

usabilidad y utilidad de esta herramienta con 13 profesores. El 

propósito final de este trabajo es presentar los resultados 

preliminares de la herramienta para apoyar a tutores que tiene 

como objetivo mejorar la relación tutor-estudiante y la calidad de 

aprendizaje cuando se usan tecnologías diseñadas para ambientes 

masivos en un ambiente más tradicional. 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.3 [Software and its engineering]:  

• Software creation and management - Designing software, 

Software verification and validation - Software prototyping, 

Empirical software validation 

General Terms 
Management, Design, Verification. 

Keywords 
MOOC, follow-up, monitoring, tracking. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOC, Massive Open 

Online Course) son cursos en línea con carácter abierto y 

participativo, que se ofrecen de forma gratuita a miles de 

estudiantes, abarcan temas que van desde la tecnología hasta la 

poesía [1]–[3] y presentan todas las ventajas del e-Learning 

tradicional, en donde se destacan su versatilidad y flexibilidad. Se 

describen como versátiles porque se consideran apropiados para 

todo tipo de contenidos y temas. Flexibles, porque permiten el 

acceso a la educación en cualquier momento y lugar [2]–[4]. Se 

diferencian de los cursos en línea tradicionales por sus dos 

características principales, el ser Masivos y Abiertos. El número de 

participantes puede ir desde cientos a miles de estudiantes, por lo 

tanto, la cantidad de personas que pueden beneficiarse del 

aprendizaje en cursos MOOC es mucho mayor que en los cursos en 

línea convencionales. Además, el carácter de ser abiertos, permite 

básicamente a cualquier persona con una conexión a Internet unirse 

a un curso, acceder a los recursos disponibles sin limitaciones, 

tener acceso al conocimiento de profesores de universidades muy 

reconocidas como Stanford, MIT y Harvard, y disfrutar de un 

proceso de aprendizaje único, más autónomo, con actividades y 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 112 - 121. Santiago de Chile.
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relaciones en red que permiten un aprendizaje colaborativo con 

mayores conocimientos y experiencias [2]–[4]. 

Los MOOCs se clasifican en dos grupos: los cMOOC y los 

xMOOC [2], [3], [5]. Por una parte los cMOOC tienen como 

objetivo la generación del conocimiento de manera colaborativa y 

se basan en la cantidad de aportes que pueden ser generados por 

sus participantes. Sin embargo, estos no cuentan con una 

estructura, ni con una evaluación que permita medir de alguna 

forma el conocimiento o el nivel de aprendizaje que adquiere el 

estudiante. Los xMOOC, por su parte, son cursos que cuentan con 

un contenido estructurado y evaluaciones, estos se basan en la 

presentación de contenidos a través de videos cortos y documentos 

de apoyo. Se acercan mucho a los cursos en línea tradicionales y se 

han vuelto muy populares entre las instituciones universitarias, 

debido a esto, la mayoría de las plataformas están orientadas a 

ofrecer este tipo de cursos [2], [5]. 

Los xMOOC son los más extendidos, permiten definir la estructura 

o contenido del curso, actividades que los estudiantes deben 

realizar (Mirar videos, leer documentos, participar en foros, 

realizar talleres, etc) y evaluaciones mediante las cuales se pueda 

medir el nivel de aprendizaje. Es decir, este tipo de cursos se basa 

en realizar actividades de aprendizaje y obtener una medida de 

asimilación del conocimiento. Todo esto en concordancia con los 

objetivos que el tutor quiera alcanzar.  

Con el tiempo, el uso de los MOOC se ha extendido y muchas 

insituticones de educación superion han empezado a utilizarlos 

como recurso para las clases presenciales. Es el caso de los Small 

Private Online Courses (SPOC) [5]–[7]. Se trata de una variante de 

los MOOC que aprovecha sus diferentes ventajas y permite a las 

universidades acercarse a este tipo de cursos y ampliar su alcance, 

y oferta académica. Son  cursos en línea, privados y pequeños que 

utilizan tecnologías MOOC para impartir cursos en instituciones de 

educación superior. Aunque hay algunas similitudes entre MOOC y 

SPOC con respecto a las tecnologías, también hay diferencias 

importantes que se derivan principalmente de la cantidad de 

participantes y de sus diferentes perfiles [5]–[7]. Así como surgen 

ventajas debido a su masividad, también se generan una serie de 

inconvenientes o desafíos, como: la escalabilidad de las 

plataformas de enseñanza, la evaluación de los miles o millones de 

estudiantes, la identidad de los participantes, etc [2].  

Una de las principales dificultades de usar SPOCs es la falta de 

herramientas que permitan mantener una relación adecuada entre el 

tutor y el alumno en un contexto no masivo. Dado que los SPOC 

utilizan tecnologías MOOC, que están preparadas para la 

masividad de estudiantes, es muy complicado que los tutores 

tengan un trato personalizado con cada uno de los muchos 

participantes que están presentes en un curso, dificultando tareas 

como la evaluación, asesoría y seguimiento [2], [5]. Este tipo de 

actividades son necesarias en cualquier proceso de aprendizaje y 

aún más cuando se trata de cursos reconocidos académicamente por 

una institución de educación y/o homologables a créditos 

académicos. La falta de seguimiento obliga a que el estudiante 

realice todas las actividades de aprendizaje sin ningún 

acompañamiento o supervisión por parte de un tutor, provocando 

en los estudiantes un bajo rendimiento y falta de interés, lo que 

perjudica la calidad de educación presencial que se pretende 

impartir.  

Aunque, ya existen herramientas que permiten monitorizar algunas 

de las actividades de los estudiantes en cursos desplegados sobre 

plataformas MOOC, dichas herramientas están hechas para la 

presentación y análisis de la información general de un curso, 

algunos monitorizan los resultados de evaluaciones, los ingresos de 

los estudiantes en el curso, las interacciones de los estudiantes con 

los videos y foros, etc. Con el fin de mejorar el diseño de los 

contenidos o del curso, algunos, brindan información al estudiante 

para auto-regulación. Sin embargo, estas herramientas no ofrecen 

el apoyo adecuado al profesor, pues la información que se brinda al 

docente es global y no es suficiente para que puedan generar 

cambios o actuar a fin de procurar que el estudiante mejore su 

rendimiento.   

Con el fin de mejorar la relación tutor-estudiante en un ambiente 

tecnológico diseñado para la masividad, este artículo presenta una 

herramienta para facilitar al tutor el seguimiento a las actividades 

de aprendizaje de los estudiantes en cursos SPOC impartidos sobre 

una instancia de la plataforma Open edX. Concretamente, se 

presenta la herramienta utilizando los datos de uno de los cursos   

de la Universidad del cauca. Esta herramienta se propone como un 

apoyo para los docentes que utilicen cursos desplegados en 

plataformas MOOC para cursos impartidos por instituciones de 

educación superior donde se requiera un seguimiento más 

personalizado de las actividades que realizan los estudiantes. La 

herramienta ha sido diseñada para realizar tareas de recolección de 

datos de una plataforma Open edX, interpretarlos y retroalimentar 

al profesor a partir de una serie de indicadores significativos para 

apoyar su enseñanza con este tipo de cursos. Finalmente, y como 

evaluación preliminar, se hace un estudio de utilidad y usabilidad 

con 13 profesores de educación superior. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 
En esta sección se hace una revisión bibliográfica para encontrar 

qué herramientas existen para realizar seguimiento a las 

actividades de los estudiantes como un apoyo al tutor en cursos 

SPOC e identificar los indicadores que hacen parte de dicho 

seguimiento. La revisión bibliográfica se realizó, teniendo en 

cuenta una perspectiva de vigilancia tecnológica, definida como “la 
búsqueda, detección, análisis y comunicación de informaciones 

orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y oportunidades 

externas en el ámbito de la ciencia y tecnología” [2]. 

En esta revisión se han considerado trabajos relacionados con las 

herramientas que sirven para la monitorización de las actividades 

de aprendizaje y que puedan ser útiles para el profesor, dejando 

como trabajo futuro el análisis de las herramientas que ofrecen 

retroalimentación al estudiante en cursos MOOC.  

2.1 Monitorización de las actividades de 
aprendizaje 

Existen actualmente varias herramientas que ofrecen una forma de 

monitorización de las actividades de aprendizaje que desarrollan 

los alumnos en un MOOC.  

ANALYSE [8], [9], es una herramienta diseñada y desarrollada 

para Open edX por la Universidad Carlos III de Madrid, y varios 

miembros de la red eMadrid. Se toman datos a bajo nivel y se 

transforman en indicadores sobre el proceso del aprendizaje. Los 

indicadores mostrados son: la distribución del tiempo y el progreso 

del curso en términos de evaluaciones y vídeos vistos, también el 
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acceso a las unidades del curso y el tiempo que se pasa en ellas. 

Las visualizaciones presentadas son muy útiles para los 

estudiantes, sin embargo, no hay un gran apoyo para el docente, 

pues la información que se muestra es muy general. Para el tutor, 

es difícil identificar quiénes de los participantes tienen un 

rendimiento bajo o cuáles de los estudiantes ya han revisado todos 

los contenidos, pues el tutor debe revisar a cada uno de sus 

estudiantes, siendo complicado cuando se trata de cursos con una 

cantidad considerable de participantes como el caso de los SPOC, 

pero se necesita que el tutor esté al pendiente del aprendizaje del 

estudiante. 

Halawa et al. (2014) [10], presentan un predictor de abandono que 

utiliza características de la actividad estudiantil para predecir 

cuales estudiantes están en alto riesgo de deserción en cursos 

MOOC. El predictor analiza el comportamiento del estudiante en la 

plataforma, es decir, número de ingresos a la plataforma, visitas a 

los contenidos, porcentaje de tareas realizadas, etc. y dependiendo 

de los resultados lo marca como un posible desertor o no. De esta 

manera los tutores se percatan de quienes son los posibles 

desertores y pueden brindar asistencia para que el estudiante no 

abandone el curso. Sin embargo, la realimentación aún debe ser 

hecha por un tutor, lo cual es un inconveniente en cursos masivos. 

Chorianopoulos et al. (2013) [11] y Delgado et al. (2014) [12], 

presentan sistemas de analíticas del aprendizaje (Learning 

Analytics) sobre vídeos de contenidos para cursos MOOC. Los 

sistemas capturan las interacciones de los alumnos con el 

reproductor de vídeo (pausa, repetición, avance hacia adelante, 

etc.), mediante la ayuda de un API de Youtube y al mismo tiempo 

recogen información sobre el rendimiento del estudiante en cuanto 

a las evaluaciones sumativas. En ambos trabajos cada vez que se 

pulsa un botón, una abreviatura del nombre de la acción y el 

momento en que se produjo se almacenan en la base de datos de 

Google. Los datos de las interacciones pueden ser visualizados de 

manera estadística junto con los resultados de las evaluaciones de 

los estudiantes, ayudando a los tutores a entender mejor el 

comportamiento de los alumnos. Sin embargo, el análisis de los 

datos aún es realizado por los tutores, tarea complicada cuando la 

cantidad de estudiantes es masiva.  

Guo, Min y Rubin (2014), presentan en [13] un trabajo en donde la 

monitorización de las interacciones de los estudiantes con los 

videos de cursos MOOC, arrojan resultados de como las decisiones 

de producción de vídeos afectan la participación de los estudiantes 

de 4 cursos impartidos en la plataforma de aprendizaje edX. Los 

eventos de las interacciones de los usuarios como navegar en una 

página, reproducir un video, pausar un video, etc. son registrados 

por edX para luego ser analizados. Los datos capturados fueron: 

nombre de usuario, identificación de vídeo, hora de inicio y fin del 

video, la velocidad de reproducción, el número de veces que se 

reprodujo el video y el número de veces que se pausó el video. Del 

análisis se pudo concluir que los vídeos cortos donde aparece el 

instructor son más atractivos y que los estudiantes participan de 

manera diferente con conferencias y tutoriales.  

Conglei Shi et al. (2014) [14] presentan VisMOOC, un sistema de 

análisis visual para ayudar a analizar los comportamientos de 

aprendizaje del usuario mediante el uso de datos de navegación de 

vídeo desde plataformas MOOC. La herramienta recibe datos en 

bruto de todos los eventos que son generados en la plataforma de 

aprendizaje, los procesa y filtra seleccionando los datos de 

navegación de videos, es decir, la identificación del usuario, fecha, 

hora, posición en video, y tipo de evento. Hay seis tipos de eventos: 

"reproducción", "pausa", "búsqueda", "estancado", "error", y 

"cambio de velocidad". Los datos filtrados pueden ser visualizados 

mediante gráficos estadísticos. El objetivo del trabajo es brindar 

una ayuda para que los instructores puedan entender el 

comportamiento de los alumnos y proponer cambios en la 

estructura del curso, como el cambio de contenidos o la manera en 

como los videos son producidos.    

Claros et al. (2013) [15], describen sobre la utilización de los 

servicios abiertos para la construcción de entornos educativos. Se 

ilustra un enfoque con dos estudios de caso, uno utilizando una 

extensión en donde Facebook, servicios abiertos de YouTube y la 

una plataforma de alojamiento se encuentra incrustados en el 

ambiente de aprendizaje. En ambos casos, se discute el uso de 

analíticas del aprendizaje para mejorar la experiencia tanto para el 

estudiante como para el tutor. Se muestra el análisis de la 

interacción de los estudiantes mediante el uso de Google Analytics, 

permitiendo al tutor supervisar el trabajo realizado por los 

estudiantes, ya sea por grupos o individualmente (visualización de 

sus accesos, documentos compartidos, comentarios y eventos 

planificados). De la misma forma como en trabajos anteriores, se 

hace necesario la presencia de un tutor para brindar 

acompañamiento al estudiante. 

Brinton et al. (2014) [16], investiga los factores que se asocian con 

la disminución de la actividad en los foros MOOC, y se proponen 

estrategias efectivas para clasificar las discusiones según su 

relevancia. El estudio es realizado con un amplio conjunto de datos, 

número de usuarios en los foros de cada día para cada curso, 

número de foros creados, número de réplicas por foro y resultados 

de las evaluaciones de los estudiantes. Datos obtenidos de todos los 

cursos ofrecidos en Coursera durante el verano de 2013. Se utilizan 

modelos de regresión lineal para entender qué variables se 

correlacionan significativamente y se utiliza un algoritmo de 

clasificación que identifica los temas más relevantes entre todas las 

discusiones presentes en los foros. Esta clasificación sirve para 

brindar una realimentación acertada a los usuarios que son nuevos 

en los foros, logrando bajar los niveles de abandono en los MOOC 

debida a la sobrecarga de información gracias a las grandes 

cantidades de participantes. Sin embargo, ésta realimentación se 

hace con el fin de facilitar la participación en los foros de discusión 

y no con el fin de obtener información para brindar una 

realimentación destinada a mejorar el desempeño del estudiante en 

el curso.  

2.2 Análisis de los trabajos relacionados 

Aunque el término de seguimiento es utilizado en muchos ámbitos 

como la industria, medicina, proyectos, procesos de control, etc. No 

existe una definición generalizada de este concepto, se aplica de 

acuerdo al área donde es implementado y con frecuencia no se 

cuenta con un soporte teórico suficiente que lo defina y lo describa, 

como es el caso del ámbito educativo, mucho menos en la 

educación en línea (e-learning), MOOC y SPOC. Sin embargo, se 

entiende que su tarea es supervisar u observar el proceso por medio 

del cual un estudiante va adquiriendo conocimientos y habilidades, 

garantizando que se cumplan los objetivos del curso. 

 

En este trabajo se define como seguimiento el proceso destinado a 

obtener de manera permanente y sistemática, información que 

permita saber cómo marchan las actividades de aprendizaje de 
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un estudiante teniendo como base los objetivos e indicadores  

propuestos para un curso [17]–[19]. Este seguimiento, no solo 

debe dar a conocer el progreso del estudiante, sino además, debe 

permitir brindar una realimentación que dirija el aprendizaje hacia 

la situación deseada [17], [19]. 

A continuación, se hace un análisis de los indicadores identificados 

en los trabajos relacionados que se han presentado en la sección 

anterior. Estos indicadores están asociados al seguimiento de 

ambientes de aprendizaje masivo y se tomarán como referencia en 

la implementación de la herramienta propuesta.  

De la revisión bibliográfica se extrae que los indicadores siempre 

hacen referencia a la actividad del estudiante con el curso. Es decir, 

todas aquellas interacciones del estudiante con la plataforma de 

aprendizaje. A continuación, se presenta una clasificación para los 

indicadores encontrados: 

 Interacción estudiante – plataforma de aprendizaje, en este 

contexto se presentan como el número de ingresos a la 

plataforma o el tiempo que el estudiante permanece en la 

misma e incluso los inconvenientes presentados con 

contenidos, tareas, herramientas, etc [10], [20]. 

 Interacción estudiante - evaluaciones, es decir, tareas como: 

realizar exámenes, tareas, talleres, etc [21]. 

 Interacción Estudiante – Contenidos; actividades de revisión 

de presentaciones, videos, archivos de audio, textos guía y 

contenidos complementarios [11]–[13]. 

 Interacción Estudiante - Herramientas de Comunicación, 

incluyen la participación en los foros, chats y redes sociales 

[5]. 

La Tabla 1. Presenta los resultados sobre los indicadores para el 

seguimiento de actividades en cursos SPOC que se han identificado 

en la bibliografía. Algunos de estos indicadores inspiran los que se 

han tenido en cuenta en el desarrollo de la herramienta que se 

presenta en este artículo.  

Tabla 1. Indicadores identificados 
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, 

[13] 

[8], 
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, [12] 
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–
[13] 

[10

] 

[10

] 

[10]

, 

[15]

, 

[16] 

[10

] 

[10

] 

[10

] 

[13]–
[15] 

Evaluación  

Resultados X X X X X X X X X   

Intentos X       X     X     

Tiempo 
tomado 

X     X     X       

Interacción Estudiante – plataforma  

Ingresos al 
Curso 

X X       X         

Ingresos 
en 

Secciones y 
Unidades 

X X       X         

Tiempo 
tomado 

X           X       

Interacción Estudiante – Contenidos  

Videos X X   X   X   X X X 

vistos 
Videos 

terminados 
X X   X       X X X 

Tiempo 
tomado 

X     X     X     X 

Interacción Estudiante -Herramientas de Comunicación 

Foros 
creados 

X     X   X     X   

 

3. DESCRIPCI ÓN DE LA HERRAMIENTA 
DE SEGUIMIENTO 
La herramienta propuesta es una herramienta Web para facilitar al 

profesor el seguimiento a las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes en cursos SPOC. A continuación, se presenta el diseño 

del prototipo de “Selene Unicauca”, una herramienta para ser 

implementada en plataformas SPOCs desplegados en la plataforma 

MOOC Open edX. Esta herramienta realiza tareas de recolección, 

extracción y visualización de datos.  

3.1 Indicadores para monitorizar la actividad 
del estudiante 

Los indicadores que se tuvieron en cuenta en esta herramienta se 

describen a continuación. Estos indicadores están inspirados en los 

extraídos del análisis bibliográfico, y adaptados para capturar y 

distinguir entre los distintos tipos de actividades que realizan los 

estudiantes en un curso.  

3.1.1 Interacción Estudiante - Evaluación 
 Resultados de Evaluaciones: Resultados de evaluaciones 

como tareas, talleres, laboratorios o exámenes, obtenidos por 

los estudiantes. 

 Número de Evaluaciones: El número de tareas, talleres, 

laboratorios o exámenes realizadas por los estudiantes. 

 Intentos por estudiante: Número de veces que un estudiante 

repitió una evaluación. 

 Intentos por curso: Número de veces que los estudiantes de 

un curso, repitieron una evaluación. 

 Bitácora de Evaluaciones: Registro de hora y fecha en que 

un estudiante contestó a una evaluación. 

3.1.2  Interacción Estudiante – Plataforma de 

aprendizaje 
 Ingresos a un Curso por estudiante: Número de veces que 

un estudiante ha ingresado en un curso, mensual, semanal o 

diario. 

 Total de ingresos a un Curso: Número total de veces que los 

estudiantes han ingresado en un curso, mensual, semanal o 

diario. 

 Ingresos en Secciones y Subsecciones por estudiante: 
Número de veces que un estudiante ha ingresado en una 

sección y subsecciones. 
 Ingresos en Secciones y Subsecciones por curso: Número 

de veces las sección y subsecciones han sido visitadas por los 

estudiantes.   
 Bitácora de Ingresos: Registro de hora y fecha del ingreso de 

cada uno de los estudiantes en un curso, sección y subsección.  
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3.1.3 Interacción Estudiante – Contenidos (Videos) 
 Vistos de un video: Número total de estudiantes que han 

visto un video específico. 

 Repeticiones de un video: Número de veces que los 

estudiantes han visto un video específico. 

 Repeticiones de un video por estudiante: Número de veces 

que cada estudiante ha visto un video específico. 

 Videos vistos por estudiante: Número de videos que un 

estudiante ha visto. 

 Videos vistos por curso: Número de videos que los 

estudiantes han visto. 

 Progreso: Número de videos vistos contrastados con el total 

de videos existentes, por cada estudiante y por el curso en 

general. 

3.1.4 Interacciones Estudiante - Herramientas de 

comunicación  
 Foros creados por estudiante: Número de foros que un 

estudiante ha creado. 

 Foros creados por curso: Número de foros que han sido 

creados en un curso. 

 Respuestas creadas por estudiante: Número de respuestas 

que un estudiante ha creado. 

 Respuestas creadas por curso: Número de respuestas que 

han sido creadas en un curso. 

 Comentarios creados por estudiante: Número de 

comentarios que un estudiante ha creado. 

 Comentarios creados por curso: Número de comentarios 

que han sido creados en un curso. 

 Votos recibidos: Número de votos que un estudiante ha 

recibido por cada foro creado. 

3.2 Arquitectura 

A continuación, se describe la arquitectura construida. Aunque 

existen diferentes aproximaciones para describir arquitecturas de 

software, se optó por utilizar el modelo de 4+1 vistas propuesto 

por Philippe Kruchten [22], ya que permite representar de forma 

estándar la arquitectura a través de diagramas UML. El modelo 

“4+1” de Kruchten, es un modelo de vistas diseñado por el 
profesor Philippe Kruchten y encaja con el estándar “IEEE 1471-

2000” (Recommended Practice for Architecture Description of 
Software-Intensive Systems) que se utiliza para describir la 

arquitectura de un sistema software. La figura 1 muestra las 

diferentes vistas que se tienen en cuenta en este modelo. 

 
Figura 1.  Modelo de 4+1 vistas del Proceso Unificado de 

Desarrollo (Rational Unified Process, RUP) fuente: Basado en 
[22] 

3.2.1 Casos de Uso 

La descripción de la arquitectura en esta vista se hace mediante 

diagramas de casos de uso, a partir de aquí se comienza a unir y 

relacionar las otras 4 vistas. Esta vista es obligatoria cuando se 

utiliza el modelo 4+1 vistas, ya que todos los elementos de la 

arquitectura se derivan de los requerimientos que aquí se presentan. 

A continuación, se listan los casos de uso del sistema: 

 Iniciar Sesión 

 Ingresar usuario y contraseña 

 Ver interacciones 

 Ver ingresos al curso 

 Ver ingresos a Contenidos 

 Ver interacciones Videos 

 Ver interacciones Foros 

 Ver interacciones Exámenes 

 Consultar Datos 

 Seleccionar Curso 

 Seleccionar Sección 

 Seleccionar Unidad 

 Seleccionar Estudiante 

 

En la Figura 2, se presenta el caso de uso para la arquitectura 

propuesta. 

 
Figura 2.  Diagrama de casos de uso Implementación 

mecanismo de seguimiento, Fuente propia 
 

A continuación, se describen los casos de uso principales del 

sistema: 

 Consultar Datos 

Actores: Usuario Autenticado 

Escenario de interacción: Interfaz de consulta. 

Requisitos: El usuario inicia sesión en el sistema, el usuario 

escoge el tipo actividad de aprendizaje a consultar 

Flujo de eventos: El usuario debe seleccionar el curso, la 

sección, la unidad o el estudiante sobre quien desea consultar 

las interacciones. 

Flujo alterno: El sistema muestra la información consultada. 

Resultado: Información sobre las interacciones del estudiante 

con la actividad de aprendizaje escogida. 

 Ver Interacciones 

Actores: Usuario Autenticado 

Requisitos: El usuario inicia sesión en el sistema. 
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Escenario de interacción: Menú principal. 

Flujo de eventos: El usuario debe seleccionar el tipo de 

actividad de aprendizaje para consultar la información de las 

interacciones del estudiante. 

Flujo alterno: El sistema muestra la interfaz de consulta. 

Resultado: Interfaz para consultar las interacciones del 

estudiante con la actividad de aprendizaje escogida. 

3.2.2 Vista Lógica 

En esta vista se representa la funcionalidad que el sistema 

proporcionara a los usuarios finales. Es decir, lo que el sistema 

debe hacer, y las funciones y servicios que ofrece. La 

representación se realiza mediante diagramas de clases. El 

diagrama que se presenta a continuación es un diagrama general 

para el mecanismo de seguimiento, de manera que permita entender 

cómo funciona el mecanismo de una manera más simple. 

 
Figura 3.  Diagrama de clases para el mecanismo de 

seguimiento 

3.2.3 Vista de Procesos 

En esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y 

la forma en la que se comunican estos procesos. En esta parte se 

describen los flujos de trabajo del negocio y del sistema por medio 

de diagramas de actividades directamente relacionados con los 

casos de uso definidos anteriormente. Para tener una adecuada 

descripción del sistema se tienen en cuenta dos procesos: 

Monitorización de las actividades de aprendizaje (obtención de 

registros) y Visualización.   

 
Figura 4.  Diagramas de actividades. a) Monitorización.  

b) Visualización. 
 

 Monitorización de las actividades de aprendizaje 

En la Figura 4a, se presenta el diagrama de actividades asociado al 

proceso de obtención de los registros que se generan en la 

plataforma de aprendizaje Selene (OpenedX). 

La plataforma Selene actualiza constantemente un archivo con 

extensión Log en el cual se registran las interacciones del 

estudiante con la plataforma de aprendizaje. De aquí, mediante el 

adecuado manejo del archivo es posible realizar una monitorización 

constante de las actividades de aprendizaje. Como se muestra en la 

figura 4b el archivo es leído por el mecanismo, se filtra la 

información necesaria, es decir, los registros de las actividades a 

las cuales se interesa realizar seguimiento, se verifica que la 

información aún no se encuentre en la base de datos y finalmente se 

guarda dichos registros. 

 Visualización 

Una vez los registros de las actividades de los estudiantes se 

encuentren en la base datos, es necesario se puedan visualizar. Para 

esto, se propone la construcción de una aplicación Web que 

permite al docente ver los resultados del seguimiento en cualquier 

momento y lugar. El proceso para la visualización de los datos se 

describe mediante el diagrama de actividades que se muestra en la 

Figura 4b. 

3.2.4 Vista de Implementación 

Esta vista se ocupa de la gestión del software; en otras palabras, se 

muestra el sistema software mediante sus componentes y sus 

relaciones.  

Como se describe en la arquitectura general, el mecanismo se 

encuentra dividido en dos módulos importantes, el módulo de 

recolección de datos y el módulo de Visualización (Aplicación 

web). En la figura 5 y 6 se muestran los diagramas de componentes 

para estos módulos. 

 
Figura 5.  Diagrama de componentes Módulo de monitorización 

 

 
Figura 6.  Diagrama de componentes Módulo de visualización 

3.2.5 Vista de Despliegue 

En esta vista se muestra todos los componentes físicos del sistema, 

así como las conexiones que conforman la solución (incluyendo los 

servicios). En la figura 7, se muestra el diagrama de despliegue del 

mecanismo para el seguimiento.  
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Figura 7.  Diagrama de Despliegue 

 

4. EVALUACIÓN PRELIMINAR 
Esta sección presenta la evaluación preliminar de la herramienta, 

que tiene como objetivo entender su utilidad y usabilidad. Para esto 

se desarrolló una prueba siguiendo una metodología heurística 

[23]–[25], un método de evaluación por inspección que debe ser 

llevado a cabo por un grupo de evaluadores a partir de unos 

principios (denominados “heurísticos”) previamente establecidos, 
que busca medir la calidad de cualquier sistema en su relación para 

ser aprendido y utilizado por un determinado grupo de usuarios en 

un contexto dado [25].  

La evaluación se realizó con 13 profesores de educación 

superior: 8 docentes de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC) y 5 docentes de la Universidad del Cauca (Unicauca). La 

Figura 8 muestra el porcentaje de participación de cada institución. 

El grupo de participantes está compuesto por: ingenieros en 

sistemas, en electrónica y carreras afines; la mayoría de ellos 

investigan en temas relacionados con cursos MOOC, como en el 

caso de las personas que hacen parte de este trabajo. Además, 

todos los participantes están familiarizados y cuentan con 

experiencia en el diseño y desarrollo de cursos SPOC, sobre 

plataformas MOOC. 

La prueba realizada contó con tres secciones: usabilidad, utilidad y 

opinión; cabe anotar, que se agregó la tercera sección (opinión) 

para obtener las opiniones del grupo como una realimentación que 

sirva para realizar cambios y mejoras a la herramienta. 

 
Figura 8.  Porcentaje de evaluadores por institución 

4.1 Instrumentos 
Para la evaluación se desarrolló un cuestionario. El cuestionario 

contemplaba se componía de 22 preguntas organizadas en tres 

secciones: una para evaluar usabilidad [25] de la herramienta, otra 

para analizar su utilidad y otra parte abierta para que los profesores 

ofrecieran su opinión acerca de la herramienta y sus posibles 

mejoras.  

El cuestionario iba acompañado de una serie de instrucciones que 

guiaban a los evaluadores a través de las distintas funcionalidades 

de la herramienta. Las instrucciones se agregaron con el fin de 

permitirles a los evaluadores, familiarizarse con la herramienta.  

El cuestionario se trabajó mediante afirmaciones, el rango de cada 

afirmación se situaba de 1 a 5, siendo 1 el valor para “Muy poco de 
acuerdo” y 5 para los participantes que estuvieran “Muy de 
acuerdo” con la afirmación presentada. Se incluyeron en total 11 
preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas.  

5. RESULTADOS 
Los resultados se presentan dependiendo de las tres secciones que 

se tuvieron en cuenta en el cuestionario: (1) usabilidad, (2) utilidad 

y (3) opinión. 

5.1 Resultados en cuanto a Usabilidad 

En la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos de aplicar el 

cuestionario en el grupo con los 13 evaluadores participantes. En la 

parte izquierda se encuentran las afirmaciones utilizadas para 

evaluar la usabilidad de la herramienta, en la parte central se 

encuentran el promedio de los resultados que se obtuvieron por 

institución y en la parte derecha se encuentra el promedio total 

obtenido de cada afirmación.   

Tabla 2. Resultados Evaluación Preliminar, Usabilidad. 

Afirmaciones de Usabilidad 
Evaluadores 

Promedio 
Unicauca PUC 

1 - La herramienta es fácil de utilizar 4,3 4,0 4,2 

2 - Me gusta la apariencia de la 
herramienta 3,5 2,9 3,2 

3 - Considero que gráficamente el sitio 
está equilibrado 3,7 3,2 3,4 

4 - El lenguaje utilizado es 
comprensible 4,5 4,3 4,4 

5 - El objetivo de cada característica 
de la interfaz es claro 4,0 4,0 4,0 

6 - Los resultados mostrados en 
pantalla son fáciles de interpretar 4,0 3,9 4,0 

7 - El contenido del menú es 
suficientemente descriptivo de la 
información que se ofrece 

4,0 4,0 4,0 

8 - Es fácil realizar una consulta 4,3 4,2 4,3 

9 - Los elementos dentro de las 
páginas, permiten saber dónde me 
encuentro dentro del sitio y cómo 
navegar en él 

4,3 4,3 4,3 

10 - Los resultados de las consultas 
aparecen enseguida 4,8 4,7 4,8 

 
Como se puede observar, la mayoría de las afirmaciones 

obtuvieron una buena respuesta por parte de los evaluadores. 

Destacándose entre ellas la velocidad con que aparecen los 

resultados. 
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Figura 9.  Resultados de Usabilidad, evaluación preliminar. 

 

En la figura 9, se presentan los resultados de la primera parte del 

cuestionario. En general la evaluación en cuanto a usabilidad del 

sitio fue buena. Los usuarios destacan la facilidad de uso, que la 

herramienta permite que se ingrese y se navegue en el sitio sin 

dificultades, que la velocidad de entrega de resultados es muy 

buena y que el lenguaje utilizado para describir los contenidos es 

adecuado. Características que ayudan a que la herramienta tenga 

una mayor aceptación. 

Sin embargo, los resultados del cuestionario (afirmaciones 2 y 3), 

indican que la interfaz gráfica de la herramienta debe mejorar, pues 

a los evaluadores no les gusta la apariencia y consideran que 

gráficamente el sitio no está equilibrado. Hecho que perjudica de 

cierta manera que los resultados mostrados sean fácilmente 

interpretados. Esto sugiere que en próximas versiones se tenga más 

en cuenta la apariencia visual. 

5.2 Resultados en cuanto a Utilidad 

Para tener una idea acerca de la utilidad de la herramienta, en el 

cuestionario se establecieron 5 afirmaciones, que iban encaminadas 

a saber si el objetivo de la herramienta es claro y saber cuál es el 

nivel de facilidad de la herramienta para permitir reconocer el 

progreso, constancia, persistencia y rendimiento de los estudiantes. 

En la tabla 3, se observan los resultados obtenidos. 

Tabla 3. Resultados Evaluación Preliminar, Utilidad. 

Afirmaciones de Utilidad 
Evaluadores 

Promedio 
Unicauca PUC 

1 - Queda claro cuál es el 
propósito de la herramienta 4,3 4,5 4,4 

2 - Es fácil identificar los 
estudiantes con mejor 
rendimiento 

4,2 4,0 4,1 

3 - Es posible reconocer los 
estudiantes más persistentes en 
un curso 

4,2 4,2 4,2 

4 - Es posible conocer el 
progreso de un estudiante 
especifico 

4,5 4,5 4,5 

5 - Es posible conocer a los 
estudiantes con menos 
constancia en un curso 

4,3 4,2 4,3 

 

En la figura 10, se observa como los evaluadores dan una buena 

puntuación a las afirmaciones propuestas. Con estas afirmaciones, 

se quería evaluar la utilidad de la herramienta para dar a conocer 

indicadores como el rendimiento, la persistencia, la constancia y el 

progreso de los estudiantes. El resultado que más se destaca es la 

posibilidad para dar a conocer el progreso de un estudiante 

específico, pues la herramienta permite conocer el progreso 

individual de cada estudiante, el progreso en general del curso y 

conocer cuáles de los estudiantes tienen un mayor o menor 

progreso.  Los evaluadores están de acuerdo en que el objetivo de 

la herramienta es claro y que los indicadores en ella mostrados son 

de gran utilidad para apoyar a los docentes en cuanto al 

seguimiento en cursos SPOC.  

 

 
Figura 10. Resultados de Utilidad, Evaluación Preliminar 

5.3 Resultados de Opinión 

Para esta sección en el cuestionario se incluyeron 5 afirmaciones 

entre las cuales se tuvieron en cuenta dos afirmaciones para poder 

conocer si se utilizaría y recomendaría la herramienta. Además, se 

propusieron dos preguntas con las cuales se quería captar lo 

destacado de la herramienta, como también, las sugerencias en 

cuanto a mejoras futuras. En la tabla 4, se muestran los resultados 

obtenidos. 

Tabla 4. Resultados Evaluación Preliminar, Sección de 
Opinión. 

Afirmaciones de Opinión 
Evaluadores 

Promedio 
Unicauca PUC 

1 - Es útil para realizar 
seguimiento a las actividades de 
aprendizaje de los estudiantes en 
cursos SPOC 

3,7 4,2 3,9 

2 - Puede aportar información útil 
en cursos reconocidos 
académicamente por una 
institución de educación y/o 
homologables a créditos 
académicos 

3,7 4,2 3,9 

3 - Brinda la información 
necesaria para el seguimiento de 
los estudiantes de un curso SPOC 

4,0 4,2 4,1 

4 - Utilizaría la herramienta 4,2 4,2 4,2 

5 - Recomendaría el uso la 
herramienta 4,2 4,2 4,2 
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Según los resultados mostrados en la Figura 11, los evaluadores 

utilizarían y recomendarían la herramienta. Además, opinan que la 

herramienta brinda la información necesaria para el seguimiento de 

los estudiantes en cursos en SPOC. Sin embargo, no están 

completamente de acuerdo con que pueda aportar información útil 

en cursos reconocidos académicamente por una institución de 

educación superior. 

 

 
Figura 11.  Resultados de Opinión, evaluación preliminar. 

Las dos preguntas abiertas incorporadas al cuestionario fueron: 

¿Qué destaca de la herramienta? Y ¿Qué se puede mejorar de la 

herramienta? 

Entre las respuestas, los evaluadores destacan que la herramienta 

logra presentar de forma sencilla, eficaz y clara la información de 

las actividades realizadas por los estudiantes durante el desarrollo 

de un curso, con comentarios como: “La herramienta logra 

presentar de forma sencilla la información de las actividades 

realizadas por los estudiantes durante el desarrollo de un curso” y 
“La herramienta otorga de manera eficaz información sobre el 

progreso de los estudiantes”. También, manifiestan que es de gran 

utilidad en contextos en los que se usa un MOOC como 

complemento a una clase presencial. 

Por otra parte, se destaca que la herramienta ofrece indicadores 

predefinidos que son de gran apoyo para cursos MOOC, en 

especial para el caso de los SPOC, en donde se requiere que haya 

un Seguimiento de las actividades de los estudiantes y que tiene 

mucho potencial.  

Sin embargo, se propone mejorar en diseño, en la visualización de 

la información y en la cantidad de información proporcionada al 

docente, incorporando graficas que faciliten la interpretación de los 

resultados. También, expresan que: “quizás sería bueno ofrecer 

indicadores libres para que el usuario genere sus propias consultas 

al sistema”. 

Se plantea en futuros desarrollos tener en cuenta todas las 

recomendaciones resultado de la evaluación preliminar, además, se 

busca que la herramienta pueda hacer el seguimiento automático de 

las actividades y proporcionar información relevante al docente, sin 

depender de las consultas del docente en la herramienta. 

A partir de estos resultados, se puede comprender el potencial que 

tiene la herramienta, pero también, el trabajo que aún falta por 

realizar. La forma en cómo se presentan la información al docente 

es un inconveniente que hay que resolver, hay que hacer un mejor 

diseño para que la herramienta sea más atractiva y los datos sean 

más fáciles de interpretar. Además, se quiere agregarle información 

un poco más relevante sobre el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

La evaluación preliminar nos ha permitido reconocer cuales son las 

falencias de la herramienta y a partir de allí poder mejorarla.  

6. CONCLUSIONES 
En los últimos años, se ha presentado un gran interés por 

incorporar los cursos MOOC a las instituciones de educación 

superior y permitir que este tipo de cursos cuenten como créditos y 

sean parte de los programas profesionales ofertados. Sin embargo, 

las actuales plataformas para el ofrecimiento de los cursos, aún no 

ofrecen el apoyo suficiente a los docentes para ser utilizadas en un 

ambiente más tradicional, como es el caso de los SPOC, en donde 

se hace necesario que se cuente con adecuados procesos de 

evaluación, seguimiento y realimentación. 

Las tecnologías MOOC existentes, aún no cuentan con las 

herramientas adecuadas para realizar este tipo de tareas, a pesar de 

ser importantes en cualquier proceso de aprendizaje [6], [17], en 

especial el seguimiento, pues es parte fundamental del proceso 

educativo, ya que es la herramienta que permite verificar que se 

cumplan con los objetivos propuestos mediante la monitorización 

del proceso de aprendizaje por medio del cual un estudiante va 

adquiriendo conocimientos y habilidades. 

Para solucionar el inconveniente, en este trabajo se propone como 

solución un prototipo de una herramienta web que permite la 

monitorización de las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

en cursos MOOC impartidos en la universidad del Cauca a través 

de una instancia de Open edX, validada por 13 docentes que están 

relacionados directamente con cursos MOOC.  

Los resultados obtenidos hasta el momento son buenos, la 

utilización de la herramienta permitiría que las tecnologías MOOC, 

plataformas diseñadas para lo masivo beneficien a las 

universidades, pudiendo ser utilizadas para lo tradicional. Sin 

embargo, aún queda trabajo por hacer para poder incorporar este 

tipo de cursos en los planes de estudio de los programas de 

educación superior. 

Se propone como trabajo futuro, el estudio de herramientas que 

brinden retroalimentación automática al estudiante, basadas en un 

adecuado seguimiento de las actividades de aprendizaje de 

estudiantes en cursos MOOC.  
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ABSTRACT 

This research aims to propose and analyze a didactic sequence 

through the use of this GPS system on smartphones, in order to 

assist students in building knowledge of navigation, from the 

pedagogical perspective of non-formal education spaces. The 

survey was conducted with students from the 4th year of the 

Technical Course in Integrated Fisheries to high school campus 

Ifes- Piuma. The activities were developed in three stages: the first 

were worked regular content in the classroom; the second time the 

students learned to use a common GPS device and GPS 

Application Status and Toolbox, available for smartphone; the 

third time there was a visit to the coastal environment Piúma where 

students through the application had to meet pre-determined by the 

teacher coordinates. The evaluation process was from observations 

and records of students, ending with the application of a 

questionnaire to investigate perceptions about school. From this 

research it can be concluded that mobile technologies nurture the 

improvement of teaching methods, making classes more dynamic 

and contextualized, forming citizens not only critical, but also 

participatory and future decision makers. 

RESUMO 

Esta pesquisa de cunho qualitativo tem por objetivo propor e 

analisar uma sequência didática por meio do uso do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) presente em smartphones, com o 

propósito de auxiliar os alunos na construção de conhecimentos 

sobre navegação, a partir da perspectiva pedagógica dos espaços 

de educação não formal. A pesquisa foi realizada com alunos do 4º 

ano do Curso Técnico em Pesca Integrado ao Ensino Médio 

campus Piúma do Instituto Federal do Espírito Santo. As 

atividades foram desenvolvidas em três momentos: no primeiro 

foram trabalhados conteúdos regulares em sala de aula; no segundo 

momento os alunos aprenderam a utilizar um aparelho de GPS 

comum e o aplicativo GPS Status e Toolbox, disponível para 

smartphone; no terceiro momento aconteceu uma visita ao 

ambiente costeiro da cidade de Piúma no estato do Espírito Santo, 

onde os alunos, por meio do aplicativo, tinham que encontrar as 

coordenadas pré-determinadas pelo professor. O processo 

avaliativo se deu a partir de observações e de registros dos alunos, 

finalizando com a aplicação de um questionário para investigar as 

percepções acerca das aulas. A partir dessa pesquisa pode-se 

concluir que as tecnologias móveis oportunizam o aperfeiçoamento 

dos métodos de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas e 

contextualizadas, formando cidadãos não só críticos, como também 

participativos e futuros tomadores de decisão.  

Categories and Subject Descriptors 

Computing Education 

General Terms 

Experimentation, Theory. 

Keywords 

Tecnologias móveis. Aprendizagem móvel. Espaços de educação 

não formal. 

1. INTRODUÇÃO 

O homem sempre esteve interessado em saber onde estava, 

curiosidade inicialmente restrita à vizinhança imediata de seu lar, 

mais tarde ampliada para os locais de comércio e, por fim, com o 

desenvolvimento da navegação marítima, alcançando o mundo 

todo. Com o avanço da eletrônica, vários sistemas foram 

desenvolvidos, porém apresentavam algum tipo de imprecisão. A 

solução definitiva para o problema surgiu na década de 1970, com 

o Sistema de Posicionamento Global - Global Positioning System 

(GPS), sistema criado e controlado pelo Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos da América, que atualmente pode ser utilizado 

por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um 

receptor que capte o sinal emitido pelos satélites [1]. 

As tecnologias móveis como o celular, o GPS e outros, vêm 

modificando muitas estruturas há tempos enraizadas. A 

popularização do celular e mais recentemente do GPS torna muitos 

ambientes, em que eles não podem ser utilizados, desinteressantes e 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 122 - 129. Santiago de Chile.
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obsoletos. Quando se fala deles, em relação à educação, a situação 

se complica ainda mais, pois a vida fora das salas de aula está a 

cada dia mais informatizada e as escolas já são vistas, há tempos, 

como exemplo de atraso e com poucos atrativos na sua maioria, 

com raras exceções, em se tratando do uso dessas tecnologias [2] 

Neste sentido, torna-se interessante e desafiador para o professor 

conectar as ferramentas de uma aplicativo de GPS e o celular em 

sala de aula, auxiliando o aluno na apropriação do conhecimento 

técnico. 

Para identificação da posição de pontos ou locais de interesse o 

sistema GPS utiliza-se das coordenadas dos seus satélites. As 

coordenadas desses satélites estão referenciadas a um sistema 

geodésico, o mesmo utilizado pelo receptor GPS para processar os 

dados recebidos e determinar as coordenadas dos pontos de 

interesse. O GPS utiliza um sistema de referência tridimensional 

para a determinação da posição de um ponto da superfície da Terra 

ou próximo a ela [3]. 

Dentre as várias marcas e modelos de GPS disponíveis na internet, 

destaca-se o GPS Status e Toolbox que é um software livre, 

fabricado pela MobiWIA - EclipSim. Na educação ele pode ser 

aplicado com o objetivo de navegar com precisão, descobrindo 

localizações e posições de pessoas e/ou objetos. O aplicativo 

mostra: satélites utilizados/não utilizados; velocidade (km por hora 

ou mph); altitude (metros ou pés); precisão (metros ou pés); 

latitude, longitude, tanto em formato decimal quanto em graus. O 

usuário deverá compreender as medidas de erros, processo de 

inicialização e captação de sinal dos satélites da constelação GPS, 

marcação de pontos, estimativa de áreas, distâncias e perímetros. 

Além de ser uma ferramenta inteiramente grátis o GPS Status e 

Toolbox é rápido, simples, eficiente e bastante preciso nos dados 

apresentados para detectar localizações e posições geográficas. Ele 

possui bússola magnética que permitem marcar, nivelar, guiar e 

compartilhar localização. Esse software pode ser considerado 

potencialmente capaz de agregar valores e enriquecer o processo de 

ensino e aprendizagem, pois permite que a apropriação do saber 

ocorra de forma criativa e prazerosa, tornando-se mais atraente 

para o aluno, por estimular no aluno o desenvolvimento da 

autonomia, curiosidade, criatividade, socialização e construção de 

conhecimento. 

Assim, com base nessa tecnologia educacional, o GPS, 

desenvolveu-se esta pesquisa que tem por objetivo geral propor e 

analisar, de forma colaborativa, uma sequência didática por meio 

do uso do sistema de GPS, presente em smartphones, com o 

propósito de auxiliar os alunos na construção de conhecimentos 

sobre navegação, a partir da perspectiva pedagógica dos espaços 

de educação não formal, tornando as aulas mais interativas e 

dinâmicas tanto na aprendizagem dos conceitos técnicos da 

disciplina quanto na reflexão acerca das questões socioambientais 

locais. O estudo tem como objetivos específicos, identificar os 

recursos do aplicativo GPS; propor e realizar aulas por meio do 

trabalho colaborativo e observar a realização da aula no espaço de 

educação não formal, a Ilha do Gambá, localizada na cidade de 

Piúma no estado do Espírito Santo (ES). 

O estudo foi desenvolvido no Curso Técnico em Pesca do Instituto 

Federal de Educação do Espírito Santo (Ifes), Campus Piúma, por 

intermédio da disciplina Navegação Costeira e Oceânica cuja 

finalidade é conhecer os princípios básicos da navegação costeira e 

oceânica, os instrumentos utilizados na navegação, cálculo de rota, 

além de trabalhar com carta náutica. Os conteúdos trabalhados na 

disciplina utilizando tecnologia de GPS, disponível em 

smartphones foram: paralelos, meridianos e coordenadas 

geográficas; declinação magnética, rumos e marcações; navegação 

eletrônica; o sistema de posicionamento global; práticas com o 

GPS. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

A expansão das tecnologias móveis aliada ao grande interesse que 

a mesma desperta, principalmente nas gerações mais jovens, 

merece uma atenção especial quanto as suas potencialidades de uso 

na educação. Nesse sentido, foi realizada uma revisão de literatura 

em busca publicações nos últimos anos que pudessem contribuir 

com a proposta desse trabalho. Dentre os encontrados, destaca-se: 

Alcova[2];  e Nascimento e Hetkowski [4]. 

Alcova [2] na tentativa de minimizar problemas como evasão, 

desinteresse dos alunos e violência na escola, propôs, em seu 

trabalho de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Mídias Integradas na Educação, Coordenação de Integração de 

Políticas de Educação a Distância da Universidade Federal do 

Paraná, a utilização do Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

como uma ferramenta metodológica com o objetivo de aliar a teoria 

à prática no curso de Técnico em Logística, e também as 

possibilidades de utilização no ensino fundamental e médio. Para 

coleta de dados foi realizada uma pesquisa de campo no Colégio 

José Guimarães, por meio de entrevistas, observações e 

questionários sobre a viabilidade da inserção desta tecnologia em 

sala de aula, aplicados a alunos, professores, coordenação e 

direção. Os resultados da pesquisa foram considerados relevantes, 

pois a maioria dos entrevistados aprovou a utilização da tecnologia 

GPS nos cursos citados, considerando inserção da tecnologia 

móvel de grande importância para os alunos, tanto em sala de aula 

como para a vida. 

Nascimento e Hetkowski [4] desenvolveram uma pesquisa sobre o 

uso e as potencialidades da geotecnologia no processo de ensino e 

aprendizagem em espaços escolares e não escolares, tendo como 

objetivo delinear as práticas e metodologias na Educação 

Cartográfica, utilizando os pressupostos da geotecnologia (Sistema 

de Posicionamento Global, Sistema de Informações Geográficas, 

Cartografia Digital e Sensoriamento Remoto) como potenciais ao 

processo ensino e aprendizagem de crianças do Ensino 

Fundamental I. Como metodologia foi utilizada a pesquisa 

participante junto aos professores do Ensino Fundamental I da 

Rede Pública de Ensino da cidade de Salvador no estado da Bahia. 

A partir das articulações com os espaços escolares e com a 

vivência com os grupos pesquisados, foi identificada a necessidade 

de redimensionamento das metodologias e didáticas na Educação 

Cartográfica, a qual permeia todas as disciplinas curriculares, 

ficando evidenciada a geotecnologia como parceira contemporânea 

à ampliação das dinâmicas de sala de aula desta nova geração 

virtual (Geração V), composta por sujeitos que constituem redes 

sociais on-line, exploram mundos virtuais, gostam de videogame, 

jogos eletrônicos e redimensionam os espaços vividos através de 

simulações. 

Na era das máquinas inteligentes, que estão em constante 

comunicação, criando novas redes de conhecimento, informação e 

poder em todo o globo [5]. Nesse sentido, não se esgota a 

necessidade de novas pesquisas que busquem investigar as 

potencialidades das tecnologias aplicadas no contexto educacional, 
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no sentido de promover o desenvolvimento de competências 

necessárias a uma sociedade cada vez mais exigente e competitiva 

na qual vivemos. 

3. APRENDIZAGEM MÓVEL 

O mundo moderno é rodeado por tecnologias e oportunidades. 

Assim, o conhecimento ganha cada vez mais importância e as 

pessoas onde quer que estejam, estão conectadas à essa enorme 

gama de conhecimento disponível na internet e, para isso, a maioria 

delas faz uso de dispositivos móveis. No Brasil a cobertura da 

banda larga móvel cresceu 400% desde 2010, chegando a 3.406 

cidades e isso tem sido um precursor essencial para o aprendizado 

móvel progredir [6]. 

De acordo com as Diretrizes de Políticas da UNESCO para a 

Aprendizagem Móvel [7], atualmente existem mais aparelhos 

móveis com internet do que pessoas no planeta. O telefone celular 

é a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) interativa mais 

usada em todo o mundo. Existem mais de 3,2 bilhões de assinantes 

de telefonia celular no mundo, sendo que nos países desenvolvidos, 

quatro entre cinco pessoas possuem e usam o dispositivo, enquanto 

que nos países em desenvolvimento essa proporção é de duas entre 

cinco pessoas. 

Diante do progresso desenfreado das tecnologias móveis a 

UNESCO, na tentativa de evitar possíveis transtornos na definição 

dos seus significados, optou por defini-las simplesmente como 

sendo “digitais, facilmente portáteis, de propriedade e controle de 
um indivíduo e não de uma instituição, com capacidade de acesso à 

internet e aspectos multimídia, e podem facilitar um grande número 

de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à comunicação.” 
[7]. 

Não há como negar que as tecnologias móveis alteraram 

fundamentalmente o estilo de vida das pessoas. Nesse sentido a 

escola precisa buscar novas formas de ensino para integrar o uso 

desses recursos em suas práticas e atender as demandas da 

sociedade atual na construção da cidadania [8]. Assim, nessa 

sessão buscou-se evidenciar os fundamentos teóricos que 

sustentaram a pesquisa quanto à utilização do GPS como 

ferramenta de ensino e aprendizagem. 

Na atual conjuntura social, as TICs têm uma enorme influência no 

cotidiano das pessoas, organizações e governos. Nessa perspectiva, 

a educação permeia essas três instâncias estando intrinsecamente 

ligada e recebendo todas as influências delas advindas. Então, falar 

de processos educativos desvinculados da realidade que nos rodeia 

é um paradoxo. Nesse sentido a escola e os educadores devem se 

apropriar de todo aparato midiático disponível para melhoria dos 

processos educativos dentro e fora do ambiente escolar. 

Cada dia é mais comum encontrarmos celulares, notebooks, tablets 

e smartphones nas salas de aula, em escolas de diferentes níveis de 

ensino. A evolução dessas TICs, seu crescente uso, assim como as 

exigências sociais que surgiram a partir delas, serviram como 

ponto de partida para diversas utilizações na educação, exigindo 

que a escola esteja apta a explorar seu enorme potencial e preparar 

os jovens para um mundo verdadeiramente tecnológico. 

Instituições de ensino no Brasil estão adotando aplicativos em seus 

currículos e modificando sites, materiais educacionais, recursos e 

ferramentas para que eles estejam otimizados para dispositivos 

móveis [6]. 

Um professor desconectado dessa realidade virtual (blogs, 

videolog, podcast, Webquest, WEB Maps, Wiki ou Google docs, o 

Twitter, o Facebook, dentre outros) está inerte e à deriva em um 

universo onde as pessoas viajam à velocidade da luz. 

Os professores podem ajudar os alunos incentivando-os a 

saber perguntar, a enfocar questões importantes, a ter 

critérios na escolha de sites, de avaliação de páginas, a 

comparar textos com visões diferentes. Os professores 

podem focar mais a pesquisa do que dar respostas 

prontas. Podem propor temas interessantes e caminhar 

dos níveis mais simples de investigação para os mais 

complexos; das páginas mais coloridas e estimulantes 

para as mais abstratas; dos vídeos e narrativas 

impactantes para os contextos mais abrangentes e assim 

ajudar a desenvolver um pensamento arborescente, com 

rupturas sucessivas e uma reorganização semântica 

contínua [9]. 

Desse modo, os docentes podem utilizar os recursos digitais na 

educação, principalmente a Internet, como apoio para a pesquisa, 

para a realização de atividades discentes, para a comunicação com 

os alunos e dos alunos entre si, para a integração entre grupos 

dentro e fora da turma, para publicação de páginas web, blogs, 

vídeos, para a participação em redes sociais, entre muitas outras 

possibilidades. 

De acordo com o relatório  NMC Horizon Report  [10] o uso de 

dispositivos móveis em sala de aula pode ser de grande relevância 

tanto para o aluno como para o professor, uma vez que estes 

recursos são potencialmente capazes de facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo que os alunos organizem 

reuniões de vídeo virtuais com colegas de todo o mundo, usem 

software e ferramentas especializadas, compartilhem documentos 

na nuvem, utilizem as câmeras, microfones e outras ferramentas em 

trabalhos de campo, gravem entrevistas, coletem dados para 

experimentos, criem mídias e muito mais. Mesmo diante de tantos 

benefícios, esses recursos tecnológicos apenas complementam os 

investimentos educacionais já existentes, não substituindo o papel 

do professor, uma vez que estes, por sua vez, são a mola mestra 

para o sucesso na implantação desses recursos no ambiente 

educacional [11]. 

Apesar do grande avanço das tecnologias móveis, suas 

potencialidades e aplicações na educação ainda são amplamente 

discutidas. De acordo com Diretrizes de Políticas da UNESCO 

para a Aprendizagem Móvel [7]. 

Atitudes sociais negativas sobre os potenciais educativos 

das tecnologias móveis constituem a barreira mais 

imediata para a adoção ampla da aprendizagem móvel. 

De forma geral, as pessoas tendem a ver os aparelhos 

móveis – e os telefones celulares, em particular – como 

portais de diversão, não de educação; como resultado, 

normalmente essas tecnologias são deixadas de lado, 

como sendo uma distração ou uma perturbação nos 

ambientes escolares [7]. 

Papert [12] e Tajra [11] defendem que o uso de tecnologias na 

escola possibilita que a aprendizagem ocorra de forma criativa e 

prazerosa, tornando-se mais atraente, por estimular no aluno o 

desenvolvimento da autonomia, curiosidade, criatividade, 

socialização e construção de conhecimento. Os celulares 

representam uma alternativa econômica e flexível para isso, pois 

são dispositivos de menor custo, maior portabilidade e com acesso 
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a aplicativos, muitas vezes simples e também com baixo custo, 

tornando-se um foco de desenvolvimento [6]. 

O acesso e a troca de informações por meio desses aparelhos são 

rápidos, confiáveis, eficientes e baratos, por isso, é cada vez mais 

frequente o uso de celulares em sala de aula, seja para facilitar a 

troca de informações entre professores, alunos e até mesmo pais, 

ou consultar dados que complementam os conteúdos estudados. 

Nos dias de hoje, praticamente todos os alunos possuem celulares e 

o trazem para a sala de aula, desse modo, o professor tem que estar 

atento e preparado para explorar essas ferramentas disponíveis a 

favor da educação, de modo a ampliar suas funcionalidades e o 

acesso às informações, tanto no contexto formal quanto não 

formal. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa busca, por meio do uso de um 

aplicativo específico, o GPS Status e Toolbox, incorporar as 

tecnologias móveis à educação, utilizando para isso os celulares 

dos próprios alunos, como alavancas para agregar valor ao uso 

desses aparelhos e ampliar as possibilidades e diversidades no 

processo de ensino e aprendizagem, sobretudo nessa geração de 

educandos que estão conectados em uma sociedade dinâmica, 

prática e objetiva, na qual a escola deve estar inserida como parte 

integrante e não como elemento isolado. 

4. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa de cunho qualitativo, foi realizada com alunos do 4º 

ano, do turno matutino, do Curso Técnico em Pesca Integrado ao 

Ensino Médio do Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes) - 

Campus Piúma, localizado na rua Augusto Costa de Oliveira, 660, 

Praia Doce, Piúma-ES. 

As etapas de realização das atividades foram planejadas e 

organizadas por meio de sequência didática (Quadro 1), contendo o 

número de aulas, os objetivos a serem alcançados, os conteúdos e 

dinâmica a serem trabalhados. 

As atividades foram desenvolvidas em três momentos. No primeiro 

momento foram trabalhados os conteúdos regulares do programa 

em sala de aula, explorando conceitos básicos como: latitude, 

longitude, coordenada geográfica, carta, mapa, rumo, marcação de 

pontos, GPS, entre outros, com o objetivo de promover o 

conhecimento dos alunos para o desenvolvimento da atividade de 

campo. No segundo momento, primeiramente os alunos 

aprenderam a utilizar um aparelho de GPS tradicional, em seguida, 

os alunos foram instruídos sobre a instalação e configuração do 

aplicativo GPS Status e Toolbox, disponível para smartphone, em 

seus celulares. No terceiro momento, os alunos realizaram uma 

atividade de campo, a dinâmica, denominada de “Caça ao 
Tesouro”, na Ilha do Gambá, em Piúma no estado do Espírito 

Santo, onde os mesmos, utilizando o aplicativo, tinham que 

encontrar as coordenadas pré-determinadas pelo professor. Para 

desenvolvimento da dinâmica “Caça ao Tesouro”, foi entregue uma 

coordenada geográfica contendo latitude e longitude referente ao 

primeiro ponto. Encontrando o primeiro ponto, os alunos teriam as 

coordenadas referentes ao segundo ponto e assim por diante, cada 

ponto possuía novas coordenadas até chegarem ao ponto final e 

encontrarem o “Tesouro”. 

As coordenadas foram determinadas pelo professor levando em 

consideração questões com uma abordagem socioambiental, com o 

intuito de levantar questionamentos sobre a ação antrópica e suas 

consequências no meio ambiente e na sociedade. 

O processo avaliativo se deu ao longo das atividades, a partir de 

observações e de registros dos alunos, finalizando com a aplicação 

de um questionário semiestruturado para investigar as percepções 

dos alunos acerca das atividades realizadas, em especial, a 

atividade de campo e o uso do aplicativo. 

Os dados coletados foram tabulados e analisados a partir da análise 

de conteúdo (AC) de Bardin [13], que conceitua o método em tratar 

a informação a partir de um roteiro específico, iniciando com (a) 

pré-análise, na qual se escolhe os documentos, se formula hipóteses 

e objetivos para a pesquisa, (b) na exploração do material, na qual 

se aplicam as técnicas específicas segundo os objetivos e (c) no 

tratamento dos resultados e interpretações. 

Quadro 1: Sequência didática 

Nº 
Aula 

Objetivos Conteúdos Dinâmica 

01 Apresentar aos 

alunos os 

conteúdos e 

atividades que 

serão 

desenvolvidos 

nas aulas 

 Apresentação 

do plano de 

ensino 

Exposição de 

slides contendo 

o plano de 

ensino a ser 

trabalhado  

02 Conhecer os 

princípios 

básicos e os 

instrumentos 

utilizados na 

navegação 

 

- Princípios 

básicos da 

navegação. 

- Paralelos, 

meridianos e 

coordenadas 

geográficas. 

- Declinação 

magnética, 

rumos e 

marcações. 

- Plotagem da 

posição. 

Aulas 

expositivas e 

análise de cartas 

geográficas. 

03 Conhecer e 

utilizar os 

equipamentos 

utilizados na 

navegação, 
registrando a 

aula por meio de 

fotos, anotações 

etc 

-Navegação 

eletrônica. 

-O sistema de 

posicionamento 

global (GPS).  

Atividade de 

campo (Caça ao 

Tesouro) usando 

celulares com o 

app GPS Status 

instalado. 

02 Sintetizar o 

conhecimento 

construído e 

discutir acerca 

de questões 

socioambientais. 

- Questões 

socioambientais. 

Discussão em 

grupo, na sala de 

aula, sobre 

conhecimentos 

adquiridos.  
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5. ANÁLISE E RESULTADOS 
 

5.1. Observação de aula 
 
Primeiro momento: foram ministradas os conteúdos regulares do 

programa em sala de aula. Trabalhou-se as coordenadas 

geográficas, latitudes e longitudes e sua importância para se 

constituir os pontos desejados na superfície terrestre. A partir do 

conhecimento sobre tais conteúdos passou-se a trabalhar os 

conceitos de direção e sua relação com a marcação dos pontos, 

onde os alunos puderam compreender sobre a plotagem de uma 

posição na carta náutica, conseguindo assim conceitos de rumo, 

declinação magnética entre outros. 

 
Segundo momento: os alunos aprenderam a manusear um  

aparelho de GPS tradicional, e em seguida, passaram a utilizar uma 

tecnologia alternativa a esse aparelho, um aplicativo disponível em 

smartphone. Os alunos foram instruídos sobre a instalação e 

configuração do aplicativo em seus celulares, com sistema 

operacional Android, em seguida, foram para um espaço não 

formal, a Ilha do Gambá, em Piúma-ES, com o aparelho e máquina 

fotográfica para encontrarem as coordenadas pré-determinadas 

pelo professor (Figuras 1, 2 e 3).  

 

 
Figura 1. Imagem do aplicativo GPS Status e Toolbox.  

Fonte: Autores. 
 

 
Figura 2. Professor e alunos configurando GPS.  

Fonte: Autores. 
 

 
Figura 3. Atividade de campo na Ilha do Gambá, Piúma-ES. 

Fonte: Autores. 
 

Terceiro momento: os alunos realizaram uma atividade de campo 

no ambiente costeiro de Piúma, onde os mesmos, utilizando o 

aplicativo, tinham que encontrar as coordenadas pré-determinadas 

pelo professor. Para iniciar o desenvolvimento da dinâmica “Caça 
ao Tesouro” proposta pelo professor, foi entregue uma coordenada 

geográfica contendo latitude e longitude referente ao primeiro 

ponto. Encontrando o primeiro ponto, os alunos teriam as 

coordenadas referentes ao segundo ponto e assim por diante, cada 

ponto possuía novas coordenadas até chegarem ao ponto final e 

encontrarem o “Tesouro”. 

Esta atividade em campo, além de explorar o potencial das 

tecnologias móveis, abordou ainda questões socioambientais. Cada 

ponto escolhido pelo professor, eram locais que possuíam impactos 

ambientais, levantando problematizações e proporcionando 

reflexão crítica sobre as ações antrópicas, conservação do meio 

ambiente e a importância da fauna e flora local. Abordou-se 

questões como assoreamento, áreas de restinga, resíduos, 

tratamento de esgoto e a importância dos manguezais nos 

ambientes costeiros (Figura 4, 5, 6, 7 e 8). 
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Figura 4. Ponto demarcado na Ilha do Gambá, Piúma-ES, 

retratando questões socioambientais.  
Fonte: Autores. 

 

 
Figura 5. Ponto demarcado na Ilha do Gambá, Piúma-ES, 

retratando questões socioambientais.  
Fonte: Autores. 

 

 
Figura 6. Pontos demarcados pelo professor na Ilha do 
Gambá, Piúma-ES, retratando questões socioambiental.  

Fonte: Autores. 
 

 

5.2. Análise dos dados 

Após a realização da sequência didática foram aplicados aos 

alunos questionários semiestruturados, compostos de cinco 

questões, sendo quatro objetivas e uma discursiva. No total, onze 

alunos participaram das atividades e seis destes responderam os 

questionários, sendo que apenas dois alunos responderam as 

questões discursivas. A seguir apresenta-se os gráficos com 

respostas das questões objetivas (Gráficos 1 a 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Pergunta escalonada 1 

 

Fonte: Autores. 

Observou-se que na primeira pergunta 100% dos alunos 

evidenciaram que o uso do aplicativo GPS em um equipamento 

móvel num ambiente de educação não formal contribuiu 

significativamente para a aprendizagem de conceitos e 

procedimentos básicos da disciplina Navegação Costeira e 

Ocêanica. Sampaio e Oliveira [8] em seu trabalho desenvolveram 

um estudo com alunos do 1º ano do ensino médio, utilizando o 

GPS para a construção de mapas.  A pesquisa teve como objetivo 

promover a alfabetização cartográfica, utilizando a educação 

ambiental para mostrar aos alunos como os conceitos estudados em 

sala são utilizados no cotidiano. O desenvolvimento da pesquisa se 

deu com um GPS e máquina fotográfica para marcarem pontos de 

interesse e fotografarem. Por meio dos trabalhos realizados pelos 

alunos e os comentários positivos de mesmo e dos professores 

ficou evidente que uso do GPS, como um recurso didático, pode ser 

considerado um facilitador no processo de ensino e aprendizagem. 

Gráfico 2 – Pergunta escalonada  
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Fonte: Autores. 

 

No item que avaliou a aprendizagem de questões bioecológicas e 

sócioambientais, também foi unânime a resposta dos alunos em 

concordar com a afirmação de que a dinâmica aplicada 

potencializou o alcance dos objetivos propostos, ou seja, a 

aprendizagem para além dos aspetos tecnológicos abrangendo toda 

a complexidade do contexto dos sujeitos envolvidos. 

 

Gráfico 3 – Pergunta escalonada 

 

Fonte: Os autores. 

A 3ª questão do questionário buscou evidenciar as relações e 

interações sociais do grupo. As respostas apontam que a grande 

maioria dos alunos entrevistados concordou que o método de 

ensino possibilitou o trabalho colaborativo e a construção coletiva 

do conhecimento. 

Gohn [14] corrobora a respeito da importância das aulas de campo 

e da construção coletiva do conhecimento, afirmando que quando 

os conteúdos estão em conexão com um espaço não formal tais 

relações se integram ainda mais, pois há na educação não formal 

uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de 

transmitir ou trocar saberes. Assim, na educação não formal, os 

indivíduos aprendem com “os outros”, em espaços interativos, 
construídos coletivamente, fora do espaço escolar [14]. 

Gráfico 4 – Avaliação dos alunos sobre a metodologia 

 

Fonte: Os autores. 

Na quarta pergunta objetiva buscou-se verificar, de uma forma 

geral, a avaliação do aluno em relação à metodologia utilizada para 

as aprendizagens dos conteúdos da disciplina Navegação Costeira e 

Oceânica. Dos seis alunos entrevistados, cinco avaliaram como 

excelente e um estudante avaliou como boa. 

Por último, foi aplicada uma pergunta discursiva solicitando aos 

alunos descreverem resumidamente as suas impressões, 

observações e aprendizagens adquiridas nas atividades realizadas. 

Transcrevemos abaixo duas respostas: 

“Atividade bastante dinâmica e prática, todos gostaram e foi 
bastante produtiva. Método fácil e divertido de aprendermos a 

utilizar coordenadas geográficas a partir de um aparelho tão 

usado no nosso dia a dia, o celular. Aula muito interessante e 

diferente, esperamos mais aulas como essa”. (aluno 1) 

“Com a realização desta atividade conseguir relacionar o 

aprendizado teórico com o prático, e isso é de suma importante 

para o desenvolver da nossa formação técnica”. (aluno 2) 

A partir dessas respostas percebeu-se que o uso da tecnologia 

móvel, no caso o aparelho celular, propiciou aos estudantes uma 

aprendizagem realmente eficaz e significativa no que tange à 

apropriação dos conceitos teóricos e práticos do uso do GPS. O 

uso dos espaços de educação não formal potencializaram uma 

reflexão sobre as questões socioambientais locais, assunto 

essencial para a formação dos futuros técnicos em pesca da região 

costeira sul capixaba. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias também estão cada vez mais presentes em nosso dia 

a dia, transformando o mundo em todos os aspectos: econômico, 

político, social e não tem sido diferente no âmbito educacional. A 

importância do uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-

aprendizagem, levou a necessidade de experimentar novas 

abordagens utilizando tecnologias digitais no sentido de despertar o 

interesse dos alunos na busca do aperfeiçoamento dos 

conhecimentos, formando cidadãos não só críticos, mas também 

participativos e futuros tomadores de decisão.  

Nesse sentido, constatou-se nesta pequisa que as tecnologias 

móveis oportunizaram o aperfeiçoamento dos métodos de ensino, 

tornando as aulas mais dinâmicas e contextualizadas com a 

realidade, o que despertando o interesse dos alunos na construção 

dos conhecimentos, transforma o jeito de aprender e contribui para 

a formação de cidadãos críticos, participativos e futuros tomadores 

de decisão.  
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Entretanto, apesar da realidade vivenciada pelo aluno ser 

imensamente mediada pelas tecnologias, a escola ainda não está 

preparada para lidar com os desafios da atualidade, o que muitas 

vezes leva ao desinteresse, desmotivação e até mesmo evasão dos 

alunos. Nessa perspectiva, o número de estudos e pesquisas 

voltadas para o uso das novas tecnologias educacionais faz-se 

necessário como estratégia de reflexão e reconstrução para 

promover a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 
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ABSTRACT 
The widespread discussion about the potential of MOOCs has 

stimulated universities and enterprises to develop courses using 

private MOOC providers and mainly open MOOC platforms on 

their own technological infrastructure. Nevertheless, the design of 

attractive courses for large scale e-learning and practical 

guidelines to design for learning in MOOCs remain a challenge. 

In this paper, firstly, we describe a general MOOC life cycle 

process what can be used to guide the general design and 

development of courses in this context. Secondly, we investigate 

how Flipped Learning (FL) teaching strategy and related 

principles could be used to support the planning phase of this 

process, acting as an intervention to the current design for 

learning in MOOCs. Finally, based on previous findings we move 

towards the conceptual definition of a MOOC Design Model, an 

approach for recording design experience in the form of a pattern 

language. To illustrate the applicability of the proposed model, a 

case study is presented about the design and the implementation 

of an introductory course. Current results demonstrate, in a 

practical context, the feasibility of using FL principles to design 

for learning in open and online courses. The most significant 

improvement to the pedagogical discussion is the proposal for a 

new perspective to re-think the virtual moment in the MOOC 

platform and optimize it using active learning activities.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and education]: Computer Uses in Education: 

Collaborative learning, Distance learning. 

General Terms  

Design, Experimentation, Theory. 

Keywords 
Massive Open Online Courses; Flipped Learning; Flipped 

Classroom; Learning design; Introductory courses; Active 

Learning; Case-based learning. 

 

1. INTRODUCTION 
Massive Open Online Courses (MOOCs) are an instance of the 

Open Education Movement offering unlimited participation to 

students and open access via the web [6, 11, 17]. The term MOOC 

was used for the first time in 2008 to describe a connectivist 

course offered by the University of Manitoba, Canada. This 

course and its successors led to the development of a MOOC 

model named cMOOC.  

Since 2012, the popularity of MOOCs has increased considerably 

mainly due to new educational and technological MOOC 

experimental providers developed by American and European 

start-ups, such as Coursera (www.coursera.org), edX 

(www.edx.org), Udacity (www.udacity.com), and Future Learn 

(www.futurelearn.com). At that time, a new model of MOOCs 

emerged, the so-called extensionist MOOCs or xMOOCs, which 

have been considered an important mechanism for democratizing 

access to education. 

Although promising, most of the current xMOOCs are still based 

on traditional teaching models, which may also influence the high 

dropout rates experienced. Actually, designing attractive and 

motivating online courses for large scale delivery still remains a 

challenge [11]. Furthermore, the widespread discussion about the 

potential of MOOCs has stimulated universities and enterprises to 

develop courses using MOOC open platforms such as Google 

Course Builder (https://www.google.com/edu/openonline/course-

builder/index.html), open edX (open.edx.org), and Tim Tec 

(http://timtec.com.br/), on their own technological infrastructure. 

Despite MOOCs popularity, practical guidelines for learning 

design in MOOCs need to be further investigated to not leave 

instructors and educational technologists relying on their own 

experiences when developing MOOCs [30]. 

In our previous research [3, 21, 22], we investigated how the 

Flipped Learning (FL) teaching model could be incorporated into 

the MOOC design in order to enhance the learning experience and 

increase student’s engagement. Specifically, we investigated how 

Flipped Learning and related fundamentals could derive design 

guidelines to be used by instructors and MOOCs teams to design 

more pedagogically informed MOOCs, helping students to take an 

active role in their own process of acquiring skills and 

constructing knowledge. 

Flipped Learning is an educational strategy that has been applied 

in face-to-face environments. There is no widely accepted 

definition of FL and some authors also use the term Flipped 

Classroom to define it, but, what usually happens is an inversion 

between in-class and out-of-class activities: at first, students learn 

new content by reading and watching video lectures at home; and 

then, they do exercises and group activities in the classroom with 

instructor mentoring [7, 3]. However, this simple re-ordering or 

re-organization of learning activities is just one possible strategy 

to apply the FC concept. Actually, FL represents an expansion of 

the curriculum, rather than a mere re-ordering of activities. It is 

based on several theories linked to learning and pedagogy, which 

emphasize the interactive and collaborative learning. FC also 

offers an alternative way to promote the use of active learning 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 130 - 141. Santiago de Chile.
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activities, such as Project-based Learning and Problem-based 

Learning [42], and represents a broad shift in the way we think 

about the process of teaching and learning. 

The main purpose of this work is to move forward the definition 

of a design model supported by an intervention strategy to guide 

the design for learning in MOOCs.  The proposed intervention is 

named Flipped-Based MOOC Learning Model and can be 

incorporated into the planning phase of a MOOC life cycle 

process. In this paper we discuss the theoretical framework 

underpinning our approach and define (i) the MOOC life cycle 

and (ii) the Flipped-Based MOOC Learning Model, and (iii) 

represent the proposed MOOC Design Model, based on (i) and 

(ii), using a pattern language. We demonstrate the use of the 

design model in the course design context considering a case 

study that illustrates its application on the design of introductory 

open online courses. 

According to Nulden [2], introductory courses are often designed 

according to the sequential model, with lectures, self-study, and 

practice as the main building blocks. The aim of introductory 

courses is often to give students the “big picture” or overview of a 

field. Nulden [2] also suggests that introductory courses are 

usually large heterogeneous classes. Students have very different 
backgrounds and their reason for taking the course varies, and 

they surely have very different levels of motivation. Thus, in this 

work, we also suggest an alternative view on designing 

introductory MOOCs.  

This paper is organized as follows. Section II provides 

information about the research method used to develop our work. 

In Section III, we present some conceptual ideas used to formulate 

a MOOC life cycle process and Flipped-Based MOOC Learning 

model to support the planning phase in this process. These ideas 

form the basis of the MOOC Design Model outlined in Section 

IV. A case study based on this design model is presented on 

Section V. Finally, Section VI summarizes our contributions and 

provides insights for future work. Both, methodological steps 

towards a MOOC design model and the demonstration of the 

proposed model as well as its preliminary findings are useful for 

MOOC designers and educational technologists. 

2. RESEARCH METHOD: EDUCATIONAL 

DESIGN RESEARCH 
Educational Design Research (EDR) is based on a set of 

approaches that can be used to produce new theories, artifacts, and 

practices to represent and potentially affect learning and teaching 

[4].  

According to Anderson and Shattuck [5] and Van den Akker [32], 

EDR is useful to support and guide studies what (i) are situated in 

a real educational context, (ii) are focused on the design and 

testing of a significant intervention, and (iii) try to produce design 

principles and enhance solution implementation, among other 

characteristics. 

EDR was chosen to guide this study because it addresses an 

educational real-world problem and also tries to explore the 

characteristics of an intervention in the context of design for 

learning in MOOCs in order to produce clear design guidelines. 

Figure 1 summarizes the main activities developed and described 

in the next sections. They are related to the interactive process 

defined from [4] and [5] and were used to analyze, design, 

validate, reflect on feedback and present a set of guidelines to 

design for learning in MOOCs based on Flipped Learning ideas. 

 

Figure 1 - Educational Design Research interactive process 

adapted from [4, 5]. 

In general, the context was identified and the problem was defined 

considering the analysis obtained from (i) a systematic review on 

MOOCs [17], (ii) a basic review on Flipped Learning and two 

experiments on Flipped Learning and Computer Science in a face-

to-face environment [21, 22], (iii) a study on strategies to design 

for learning in MOOCs and a basic review of the use of patterns 

and a pattern language for recording design experiences [31]. 

The development and refinement of the model were divided into 

two main parts. Firstly, the contextualization of a MOOC life 

cycle process, similar to other strategies to design units of 

learning (i.e. ADDIE model), with respect to the design phase, but 
guided by Flipped Learning Teaching Method as a pedagogical 

base. Secondly, this ‘blueprint’ was used as the base for the 

development of a MOOC Design Model based on patterns.  

In the evaluation stage, an experimental case study was developed 

and the intervention was initially tested in e-classroom settings 

considering an introductory open and online course. 

3. THEORETICAL FRAMEWORK 
The theoretical framework for this study draws upon two areas of 

education research: (i) strategies to design for learning in MOOCs 

and (ii) the Flipped Learning teaching model. Together, they 

provide insights that we used to explain a conceptual model for 

educators to design and develop MOOCs based on Flipped 

Learning fundamentals and represented through patterns. 

3.1 Strategies to design learning in MOOCs 
Learning design or design for learning can be defined as the act of 

devising new practices, plans of activity, resources, and tools 

aimed at achieving particular educational goals in a given 

situation [12]. Kober and Olivier [37] also define ‘learning 
design’ as 

 […an application of a pedagogical model for a specific learning 
objective, target group and a specific context or knowledge domain. 

The learning design specifies the teaching-learning process. More 

specifically, it specifies under which conditions, what activities have 

to be performed by learners and teachers to enable learners to attain 

the desired learning objectives.] 

Strategies to guide and describe learning design have different 

names, such as lesson plan, course scripts, and frameworks. 

In order to understand how instructors are designing for learning 

in MOOCs, firstly we conducted a systematic review; then, to 

decrease bias, we also did a data triangulation using a 

questionnaire with instructors who performed MOOCs [31]. 

As a result, we identified two specific approaches: 
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 MOOC Canvas is a conceptual visual participatory framework 

inspired by Business Model Canvas for supporting educators 

in the description of MOOCs in two steps: assessing available 

resources and making design decisions based on available 

resources [13]. 

 MOOC Design Patterns Project uses the Participatory Pattern 

Workshop (PPW) methodology [14] to review and to examine 

practitioners’ experiences of designing, delivering and 
facilitating MOOCs. Transferable design knowledge is 

extracted from these experiences in the form of design 

narratives and design patterns. 

In addition, general approaches applied to design MOOCs were 

also identified: 

 Carpe Diem learning design process is a type of workshop 

model, which is broken up into six sequential, progressive and 

collaborative tasks, led by a trained facilitator familiar with 

the process [15]. The six steps are: (i) write a blueprint, (ii) 

make a storyboard, (iii) build your prototype online, (iv) 

check reality, (v) review and adjust, (vi) plan the next steps. 

 Learning Design Studio (LDS) methodology is a 

collaborative, blended, project-based framework based on the 

Design Inquiry of Learning (DIL) method for training 

teachers in the evidence-based use of educational technology 

[16]. 

However, in a general way, MOOC teams are using ad hoc 

decisions, institutional or MOOC provider’s guidelines to design 

for learning in MOOCs [31]. 

3.2 Flipped Learning as a pedagogical model 
to guide the design for learning 
Kim et al. [40] define Flipped Learning as “an open approach that 
facilitates interaction between students and teachers, and 

differentiated learning by means of flipping conventional events 

both inside and outside of the classroom and supporting them with 

digital technologies”.  

Flipped Learning incorporates a number of strategies for engaging 

students out and in-classroom (Fig. 2). These strategies may also 

provide instructional designers with new ideas for engaging 

learners even in virtual environments [3]. 

 

Figure 2 - Flipped Learning: definition and related theories. 

Figure 3 presents a general scenario in which the behavior of 

MOOC users studying in a course designed based on Flipped 

Learning principles is presented. 

 

Figure 3 -  Use case model for learning in a MOOC designed on 

the guidance of Flipped Learning. 

In this model, two environments are considered: 

1) A MOOC platform provides support for xMOOCs, such as 

Coursera, MiríadaX, Tim Tec, Udacity, among others. 

Course-time in the platform is used for deeper engagement 

with active learning activities, such as Project-based 

learning, Problem-based learning, among other methods, 

with the guidance of instructors and tutors. 

2) A social and collaborative learn space embedded in or 

outside the MOOC platform where (i) users share generated 

content, or identified resources, to support activities planned 

by the MOOC team through the course and during social 

network use, (ii) MOOC team presents initial instructions, or 

learning guides, that act as facilitators, (iii) additional tasks 

can also be used to activate prior knowledge and prepare 

students for the course, such as pre-quizzes; videos to be 

watched and/or discussed using comments on the videos, for 

example; small group project; group discussions and 

instructor’s review of group discussions; development of an 

online library resource; self-assessment prior to the course. 

In short, this is a learning community space where the 

generated resources are organized, acting as an opportunity 

to activate prior knowledge and prepare students for taking 

active part in the course. 

In the illustrative case study described in this paper, we only 

consider two main strategies related to Flipped Learning ideas, 

which are described next: (i) the moment prior to the course, and 

(ii) the course itself, considering the use of active learning 

methods, specifically an inductive-based instructional method to 

support the design of introductory courses:  

a) The moment prior to the course 

Considering the influences of Bloom's Taxonomy [36] on the 

Flipped Learning fundamentals, students take lower-order 

cognitive work before and out of the classroom, while higher-order 

cognitive work occurs during class time. Before-class strategies 

can also be applied in the context of MOOCs once the moment 

prior to the course is very important to stimulate an active attitude 

towards own learning and independent learning. Additionally, if 

the MOOC platform provides learning analytic tools, instructors 
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can also use meaningful data to understand what students have 

learned about the course’s subject in a moment prior to the course 

and potentially inform further design.  

Before-course activities in our illustrative case study include a 

quiz, presentation video showing how the course works, and 

questions to instigate user’s reflection about some issues before 

accessing the course moment. 

b)  Active learning activities: Deductive and Inductive teaching 

According to Prince and Felder [1], and Nulden [2], in the 

deductive teaching approach, teachers usually begin with lectures 

presenting basic principles and proceed with repetition and 

application of the lecture’s content by the students. At the end of 
the lectures (or during the lectures, as in-quiz videos), teachers ask 

questions and expect the student to provide an answer, which is 

either right or wrong. They act as a filter, searching the 

information, organizing it and, then, transmitting the content to 

students. Thus, students are the passive subjects of their own 

learning process. Prince and Felder [1] reinforce that the overall 

objective of the teacher is to communicate the necessary body of 

knowledge in student’s mind. 

Otherwise, using an inductive approach, teachers can start with 

observations to be interpreted, questions to be answered, problems 
to be solved, or case studies to be analyzed by students. The 

literature also demonstrates that inductive methods encourage 

students to adopt a deep approach to learning and that the 

challenges provided by inductive methods serve as precursors to 

intellectual development [1]. 

Examples of inductive-based instructional methods include Inquiry 

learning, Problem-based learning, Project-based learning, Case-

based learning, Discovery learning, and Just-in-time teaching.  

We used the guidelines proposed by Prince and Felder [1] to 

decide about the use of Case-based learning strategy in our context 

(an introductory course about MOOCs) combining it with Flipped 

Learning-based experiences. So, in this paper, we will describe the 

Case-based learning strategy as defined by Prince and Felder: 

“In Case-based teaching, students analyze case studies of historical or 

hypothetical situations that involve solving problems and/or making 

decisions. Analyzing complex authentic cases, the students become 

aware of the kinds of situations and dilemmas they might have to face 

as professionals, gain both theoretical and practical understanding of 

their subjects, develop critical reasoning skills, explore their existing 

preconceptions, beliefs, and patterns of thinking, and make necessary 

modifications in those preconceptions, beliefs, and patterns to 

accommodate the realities of the cases. However, being totally 

qualified as an inductive instruction depends on how it is 

implemented. In this context, a case cannot teach critical thinking and 

decision-making skills. Circumstances can be described, but not the 

decisions made.” (Prince and Felder, 2006). 

4. TOWARDS A MOOC DESIGN MODEL 

BASED ON FLIPPED LEARNING AND 

DESIGN PATTERNS 
The MOOC Design Model proposed in this work is represented 

though a pattern language. To achieve this pattern language, we 

identified requirements from main activities when designing and 

developing MOOCs using a MOOC life cycle process. The 

process’s planning phase is based on Flipped-Based MOOC 

Learning Model. To illustrate this idea, in this section we firstly 

describe a MOOC life cycle process to design MOOCs. Then, we 

explore Flipped-Based MOOC Learning Model, which is part of 

this process. Finally, the MOOC Design Model is outlined. 

4.1 A MOOC life cycle process 

Figure 4 presents the main phases of a general process to design 

MOOCs that consists of a set of commonly linked and 

complementary fundamental theories from the perspective of 

instructional design, education and educational technology to 

support teaching and learning practices in MOOCs. The process 

is, in turn, defined in terms of phases and activities. Some 

activities are broken down into a set of tasks. 

 

Figure 4 - A general process to design and develop MOOCs. 

During the Exploration phase, the MOOC team needs to 

understand the teaching/learning challenge by diving into the 

context and the course audience. Members of the target audience 

may be invited to write stories about what they want to learn, 
what they need and how they want to do it. This is a type of pre-

survey and can be sent to the target users by e-mail or can be 

available in the course’s main page in the MOOC platform. In this 
phase is also important to identify the university needs in order to 

define the business model as well as the delivering mode; for 

example, choosing the platform and the teaching type 

(formal/informal). 

The Planning phase, in turn, serves to decide which stories have to 

be implemented and which can be left for later. In this case, the 

stories will help the MOOC team to define the syllabus and design 

the MOOC learning model, it means the main pedagogic structure 

used to identify interdisciplinary opportunities, define 

instructional goals and develop the Activities Map. According to 

Filatro [9], Activities Map is a resource created during the 

Planning phase of an educational design process and contains the 

organization of classes as well as the learning outcomes to be 
achieved by the students considering the activities proposed in the 

map. The map can be organized in a table with rows and columns, 

which aims to present an overview of the dynamics of the learning 

in the course.   

During the Designing phase, the stories selected in the Planning 

phase are implemented using some MOOC provider (i.e. 

Coursera, Veduca, and Future Learn, among others) or a MOOC 

open platform (i.e. Tim Tec, Google Course Builder, and open 

edX1). Lastly, the Delivering phase consists in running the 

MOOC.  Evaluation activities can be performed during all phases 

of the process. The MOOC can be tested using the quality 

assurance methods formulated by specialists and considering the 

perceptions of the target public. 

                                                                   

1
The definition of MOOC providers and platforms was explored in 

Fassbinder, Delamaro, and Barbosa [17]. 
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4.2 Flipped-Based MOOC Learning Model 

Considering the MOOC life cycle process (Fig. 4), a MOOC 

learning model should be defined in the Planning phase. In this 

section, the Flipped-Based MOOC Learning Model is outlined as 

an option to guide the design for learning in MOOCs in order to 

enhance the learning experiences, increase student’s engagement 
in the course, and emphasize self-directed learning [43]. The 

model could be useful to support the task “Defining the course 
structure (pedagogy strategy)” in the Planning phase, which will 
help instructors and MOOC teams to create the Activities Map. 

The preliminary version of Flipped-Based MOOC Learning 

Model consists of an initial set of design guidelines organized to 

provide insights and guidance to help MOOC teams to make 

effective design decisions when creating learning experiences 

based on Flipped Learning ideas. They were initially derived from 

Flipped Learning design principles investigated in our previous 

studies on Flipped Learning [3, 21, 22] as well as from relevant 

literature [39, 40, 41], and are presented in Table 1.  

Table 1 – Set of initial design guidelines for MOOCs considering 

the moment prior to the course, the course itself and general ideas. 

Moment prior to the course 

FL design principles Design guidelines for 

MOOCs 

Provide an opportunity for 

students to gain first 

exposure to content prior to 

classes. 

On-line "pre-quizzes" 

designed to prepare students 
for follow-on course 

discussions. 

Watching and exploring on-

line learning materials (e.g., 

online video lectures); 

comments on the videos. 

Small group project. 

Group discussions and 

Instructor’s review of group 
discussions. 

Collaborative development of 

an online library resource (e-
repository). 

Self-assessment prior to the 

course. 

 

Provide an incentive for 

students to prepare for 

course. 

Students who prepared before 

engaging with the in-course 

activities should be rewarded. 

The MOOC platform should 

provide mechanisms to 

identify their pre-participation. 

Provide a mechanism to 

assess student 

understanding 

Low-stakes short quizzes (3–5 

multiple choice questions) and 

other forms of formative 

assessment. 

Questions intentionally made 

simple.  

Provide clear connections 

between in-classes and out-

of-classes activities. 

Questions that were posed 

before the course could guide 

complementary tasks and 

learning content in the course. 

Flipped Learning requires a 

shift in learning culture. 

Additional learning objects 

could be specifically created to 

explain to users how the 

course works, for example the 

importance or the 

development of time 

management skills. 

Use reflective activities to 
have students think about what 

they learned, how it will help 

them, and its relevance. 

Give students a reason to be 

prepared before the course. 

In-MOOC learning space (Course) 

FL design principles Design guidelines for 

MOOCs 

Provide enough time for 

students to complete the 

assignments 

 

Encouraging the development 

of user skills in self-regulation 

learning. 

Use of Self-Paced2  MOOCs. 

Use of Active learning 

approaches in-course. 

Project-based learning, Project 

based learning, among others. 

Problem solving individual 

and in small groups. 

Discussion of group projects. 

Provide prompt/adaptive 

feedback on individual or 

group works. 

This is a difficult task in the 

context of MOOC, but teams 

could use feedback resources 

available in the platform: 

automatic e-mails, automatic 

feedback related to formative 

questions (true or false, 

multiple choice, among 

others). Discussion in peer can 

also be used,active users could 

be invited to act as tutors. 

General 

FL design principles Design guidelines for 

MOOCs 

Provide clearly defined and 

well-structured guidance. 

The MOOC platform should 

provide a clear course 

structure with supporting tools 

such as guiding prompts. 

The MOOC team should use a 

clear set of instructions and a 

structure to reinforce the 

connections between the in-

course activities and the out-

of-course activities. 

Employ the task-oriented 

environment supported by a 

well-designed structure that 

clearly guides students to 

solve given problems. 

                                                                   

2 The learner can start and complete learning activities at any time and on 

their own speed. 
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Provide facilitation for 

building a learning 

community 

Provide students with 

moments to take in new ideas 

by learning before, during, and 

after the course: group works, 

peer assessment, presentation 

forums (icebreaker strategies), 

learning community. 

Motivate community and 
collaborative learning culture. 

Provide technologies 

familiar and easy to access 

Integrate technology into 

pedagogy is much more 

important than mere 

technology use. MOOC teams 

need to consider the cultural 

diversity of users when 

choosing social media and 

other additional tools to 

complement or support 

learning in the MOOC 

platform.  

 

The guidelines were organized according to Fig. 5: 

 
Figure 5 –Outlining Flipped-Based MOOC Learning Model. 

4.3 The proposed MOOC Design Model 
Considering figures 4 and 5, it is possible to identify basic tasks or 

activities that teams need to carry out to design and deliver a 

course based on the Flipped Learning ideas. These tasks can be 

further expressed in the form of requirements; for example, 

requirements to develop adequate videos for MOOCs, to include 

transversal and socioemotional aspects in MOOCs, to implement 

a Project-based MOOC, among others.  

Therefore, if we consider the requirements as problems that 

MOOC designers have to solve, we can find appropriate best 

practices in existing MOOC design strategies that provide a 

solution to these problems. Furthermore, best practices, 

practitioner experiences, and their relationship can be formalized 

or described using learning design patterns and pattern languages 

[18]. The MOOC community has not yet initiated an attempt to 

establish a formal repository of patterns for its own domain. Thus, 

this work also aims to move research steps towards that direction 

and begins recording design experience in the form of learning 

design patterns for MOOCs. 

According to Alexander et al. 1977 [18], 

[...a pattern describes a problem which occurs over and over again in 

our environment, and then describes the core of a solution to that 

problem, in such a way that you can use this solution a million times 

over, without ever doing it the same way twice. Learning design 

patterns is an approach that looks to architectural design patterns as a 

way to capture knowledge from designers and share it with 

practitioners] 

And, considering Braga and Masiero [19, 20], and Brugali and 

Sycara [40], a pattern language is a structured collection of 

patterns that build on each other to transform needs and 

constraints into an architecture. Pattern languages represent the 

temporal sequence of decisions that lead to the complete design of 

an application, so they become a method to guide the 

development process. 

There are many pattern description formats. The GOF and the 

Alexandrian Templates are some examples. Braga and Masiero 

[19, 20] suggest a variation of the Alexandrian template that 

contains the following fields: 

1. Name: a unique name to distinguish the pattern. 

2. Problem: a brief description of the design problem. 

3. Motivation: an explanation of the origins of the problem, 

probably with an example for better communicating it. It 

may also contain the context of the particular problem, if it is 

necessary, in order to make it more comprehensible. 

4. Solution: a description of the solution proposed by this 

pattern that addresses the problem and motivation stated 

earlier. 

5. Related Patterns: other patterns that are related to this one in 

some way. 

Table 2 describes a simple example of a pattern, considering the 

application of the Case-based teaching. This pattern will be used 

in Section V. 

Table 2 - Pattern to apply Case-based teaching (description 

adapted for MOOCs from Prince and Felder, 2006). 

Name Case-Based teaching 

Problem 

MOOC team needs to cover in the course some 

subjects related to historical or hypothetical 

situations that involve solving problems and/or 

making decisions. 

Motivation 

The use of case studies enhances students’ ability 
to recognize multiple perspectives and the use of 

cases develops students’ ability to identify relevant 
issues. This also increases the use of higher-order 

thinking in line with Bloom’s taxonomy. 

Solution 

(1) Review of the case content, (2) statement of the 

problem using different learning objects to attend 

several learning styles, (3) collection of relevant 

information, (4) development of alternatives, (5) 

evaluation of alternatives using peer review, 

discussion forum, among others, (6) selection of a 

course of action or final project, and (7) evaluation 

of solutions through peer review, and possibly 

review of actual case outcomes. 

Related 
Patterns 

It must be considered the complete process. 
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Considering (i) the MOOC life cycle process, (ii) the Flipped-

Based MOOC Learning model, and (iii) ideas beyond the 

formalization and best practices through patterns and their 

relationship using a pattern language, Figure 6 summarizes a 

conceptual model of a learning design pattern language to 

represent the general MOOC Design Model proposed in this 

work.  

All groups of patterns initially presented are connected, but, due 

to space constraints, directions and hierarchy are not presented 

herein. Moreover, items related to each group have not been 

extensively described. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The application of this model (conceptual pattern language) can 

be understood considering the hierarchy presented in Figure 7. 

This hierarchy of representations begins with the MOOC life 

cycle process originated from general strategies to design MOOCs 

with the Flipped-Based MOOC Learning Model supporting the 

design for learning in this process’ planning phase. The 

process/learning model is a source of activities, whose solutions 

based on best practices, experiences, and their relationship can be 

expressed through a pattern language. At a lower level are 

instantiations based on how these patterns are interpreted, 

matched, and finally delivered in a suitable MOOC provider (e.g. 

Coursera, edX, Future Learn, Veduca) as well as open MOOC 

platforms (such as open edX, Google Course Builder and Tim Tec 

platform). 

 
Figure 7 - Patterns as part of the MOOC learning design process. 

(Adapted from McAndrew, Patrick and Peter Goodyear, 2004) 

5. AN ILLUSTRATIVE CASE STUDY ON 

MOOC DESIGN 
This section describes the design of an introductory course about   

MOOCs, named “Exploring the MOOCs”. In fact, it is a meta-

MOOC, a MOOC to instigate discussion on the history and 

fundamentals of MOOCs. The course was designed considering 

all activities performed towards the conceptual definition of the 

MOOC Design Model, previously summarized. 

5.1 Exploration 

5.1.1 Framing the idea 

The Federal Institute of Education, Science and Technology of 
South of Minas Gerais -  IFSULDEMINAS, which is an 

educational institution located in the southeast of Brazil, is 

preparing its technological and human infrastructure to deliver 

MOOCs mainly using Tim Tec Platform3. Tim Tec (Fig. 8) is a 

Brazilian open source MOOC platform that can be installed by 

any person or organization - schools, universities, collectives, 

businesses, among others.  

 

Figure 8 - Tim Tec, a Brazilian open MOOC platform. 

The platform also has a database of courses that follow the Open 

Educational Resources (OERs) guidelines [23]. Videos on Tim 

Tec platform’s courses are licensed under Creative Commons 
attribution 4.0 International (CC BY 4.04). This license enables 

any content published on the internet to be used freely without the 

need for direct authorization by the author. In a general way, 

institutions can use the available courses or they can use the 

platform just to deliver their own courses. 

                                                                   

3 http://timtec.com.br/pt/download/ 

4 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

- Activities 

orchestrated by 

students and the 

MOOC team. 

- Quizz 

- Peer Review  

- Self-evaluation 

- Forum 

- Small group project  

- Create 

- Problem-Based 

- Case-Based  

- Project-Based 

- Video 

- Mental Map 
- Figure 

Active-Learning 

Methods 

Open Educational 

Resources 

Learning 

Activities 

Assessment 

Learning 

Community 

- Framing the idea 

- Mapping the context 

- User stories 

- MOOC Providers/Platforms 

- Delivering 

- Course evaluation Basic 

Organizational 

tasks 

Figure 6 -  The proposed MOOC Design Model described through 

a conceptual pattern language. 
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Initially, in order to understand the current knowledge of the 

IFSULDEMINAS’s community about MOOCs, mainly the 
administrative and educational staff (teachers), an online 

questionnaire was distributed. We obtained data from 112 people 

(Fig. 9): 37.5% said they did not know what MOOC stands for, 

while 37.5% said they have heard about MOOCs but are not sure 

what they really are. 

 

Figure 9 - IFSULDEMINAS’s community knowledge on MOOCs 
Considering this context and the lack of introductory courses 

about MOOCs in Tim Tec database and even in other MOOC 

providers, we chose to develop an introductory course about 

MOOCs. 

5.1.2 Mapping the context  

Introductory courses, in general, provide an overview of a 

particular subject domain. In order to understand how 

introductory massive open and online courses are developed, we 

performed an initial explorative study across introductory courses 

from Coursera and Tim Tec, analyzing their learning designs and 

considering the main ideas defined in [34]. MOOCs from 

Coursera were selected since this is one of the most important 

course providers currently. Courses from Tim Tec were elected 

once this case study used such platform for delivering our course. 

Firstly, the following research question was defined: “What 

activity types are used in the context of open and online 

introductory courses?”. Secondly, we analyzed learning design 

considering the guidelines beyond the deductive and inductive 

teaching approaches and the following parameters: type of 

activities and the number of hours that students are expected to 

study in each activity, which is difficult to measure as student start 

their learning journey at various different points and as a 

consequence, vary in the amount of time that they need to meet 

the assessed learning outcomes [33, 34]. The Learning design 

activities considered were described in Rienties and Toetenel [35] 

and summarized in Table 3. 

Table 3 - Learning design activities [35]. 

 Type of activity Example 

Assimilative 
Attending to 

information 

Read, Watch, 

Listen, Think 

about, Access. 

Finding and 
handling 
information 

Searching for and 

processing 

information 

List, Analyze, 

Collate, Plot, Find, 

Discover, Access, 

Use, Gather. 

Communication 

Discussing module 

related content 

with at least one 

other person 

Communicate, 

Debate, Discuss, 

Argue, Share, 

Report, 

(student or tutor) Collaborate, 

Present, Describe. 

Productive 
Actively 

constructing an 

artefact 

Create, Build, 

Make, Design, 

Construct, 

Contribute, 

Complete. 

Experiential 
Applying learning 

in a real-world 

setting 

Practice, Apply, 
Mimic, 

Experience, 

Explore, 

Investigate. 

Interactive 
/adaptive 

Interactive 

/adaptive 

Explore, 

Experiment, Trial, 

Improve, Model, 

Simulate. 

Assessment 

All forms of 

assessment 

(summative, 

formative and self-

assessment) 

Write, Present, 

Report, 

Demonstrate, 

Critique. 

It is a labor intensive process [34], but from this mapping process 
we realized common patterns in the way educators design open 

and online introductory courses. As a result, a total of 15 learning 

designs of courses were studied and we found evidence that, in 

general, introductory MOOCs are traditionally taught deductively. 

There are videos where the instructor introduces a topic by 

lecturing on general principles, then uses forums and quiz to test 

the student´s ability to answer the questions considering the 

content explained in videos. Figure 10 highlights educator's 

preferences for using assimilative and assessment activities in the 

learning design of introductory courses in Coursera and Tim Tec 

platforms. The number of hours spent by students to develop these 

activities is also high. 

 

Figure 10 – Average of Learning design activities per hour in 

traditional online introductory courses in Coursera and Tim Tec. 

5.1.3 User research – User stories 

In order to understand what the target audience needs about 

MOOC context, an online questionnaire delivered to 

IFSULDEMINAS’ staff was also used to collect personal 

questions (genre, age, education degree) and specific questions 

about MOOCs, such as their knowledge level on MOOCs, what 

subjects and learning activities an introductory course on MOOCs 

should cover, last learning experiences in MOOCs, among others. 
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5.2 Planning 

5.2.1 Theme (Story Map) 

We used a mind map to resume and organize the main needs, 

curiosities, suggestions as well as characteristics and content 

appointed by the target audience. In the MOOC life cycle process 

(Fig. 4), this is named “stories”.  
Specific content ideas to be addressed by an introductory course 

were divided according to the main personas identified through 

the pre-survey: administrative staff (how to use MOOCs to 

advance in my institutional career), students (hot to use MOOCs 

to do academic and scientific research), and teachers (MOOCs to 

support classroom, pedagogical strategies to adopt them, and how 

to create and deliver MOOCs). Common core content was also 

mapped: how to find specific courses, MOOC x Virtual Learning 

Environments, history and current landscape of MOOCs, MOOC 

platforms, and assessment in MOOCs. 

The target audience also suggested MOOC characteristics to be 

addressed: step by step videos, content presented in different 

ways, texts and videos based on real experiences, learn by doing, 

collaboration with colleagues, among others. 

5.2.2 Initial Syllabus 

The initial syllabus was defined considering results obtained from 

the previous step as well as the study of MOOCs: history and 

overall picture of MOOCs; how MOOCs are defined or 

characterized; format/types of MOOCs; platforms, providers, and 

courses; and applications of MOOCs in different contexts. 

We also did an online focus group to discuss this syllabus. The 

group was formed by one instructor, one teacher from the 

educational area, and 10 volunteer members of the target audience 

who answered the online questionnaire delivered to the staff of 

IFSULDEMINAS. In order to select volunteer members, we 

adapted a lead user identification method defined in [8]. Lead 

users are considered a valuable source of innovation, but they are 

not easy to detect. Thus, the following sentences were also 

included in the questionnaire previously mentioned. 

 In general, I am part of the group of people who first test or 
experience new virtual courses or other online resources to 
learn some content for the internet, mobile devices, etc. 

 To this date, my expectations doing virtual courses have not 
been satisfied. 

 Within my contact network (friends, classmates or business), I 
am considered an "expert" in using virtual courses or other 
online resources to learn something. 

 I am quite familiar with the use of MOOCs to learn some 
content. 

 I care about the direction of distance education as well as 
MOOCs, mobile learning, etc. 

 I am usually very active in discussions or conversations about 
online courses and other online resources to learn some kinds 
of content. 

These sentences represent the following top user attributes or 

characteristics, in this order: Ahead of a trend, Dissatisfaction, 

Product-related knowledge, Use experience, Involvement, and 

Opinion leadership. To measure the top-six user attributes, we 

used multiple items on Likert scale (Strongly Agree, Agree, 

Neither Agree nor Disagree, Disagree, Strongly Disagree). The 

first 10 individuals with the highest score were considered. 

5.2.3 Analysis of MOOC providers/platforms 

Our MOOC was created and delivered using Tim Tec MOOC 

Platform5. Tim. In Tim Tec, classes are the central components of 

the courses and they are responsible for the content. Classes are 

composed of units. Each unit requires a video. Activities are 

optional in the units. There is no support for peer assessment or 

internationalization. We used Portuguese as the main language to 

develop videos, texts, and other learning materials. 

5.2.4 Defining the course structure - Activities Map 

Considering the main syllabus and Tim Tec available resources, 

we used Flipped-Based MOOC Learning Model to develop the 

activities map related to the course “Exploring the MOOCs”. We 
specifically used ideas from Flipped Learning and Case-based 

teaching method described in the Subsection 3.2, and design 

guidelines presented through the pattern described in Table 2. 

The map’s main topics, learning outcomes (objectives), and 

activities are described in Table 4. Objectives were defined by 

considering Bloom’s Taxonomy [36]. 

Table 4 - An overview of the Activities Map for the course 

"Exploring the MOOCs" 

Class/Topic Objectives Activities 

Before the course 

Quiz, presentation video 
showing how the course 

works, and questions to 

instigate user’s reflection 
about some issues before 
accessing the course 

moment. 

Welcome class 

Welcome video; 

Pre-Survey; 

Presentation forum; 

Additional readings. 

History of 

MOOCs 

Knowledge and 

Comprehension 

Presentation video 

(resume of the class); 

Reading about the Open 

education movement; 

Case-based video: 

connectivist MOOCs; 
Discussion forum; 

Further discussion. 

Types of 

MOOCs 

Analyze 

(Compare and 

Contrast) 

Presentation video 

(resume of the class); 

Case-based video: 

examples on MOOC 

providers (NovoEd, 

Udacity, Coursera); 

Practical activity; 

Discussion Forum. 

Platforms, 

Providers and 

Courses 

Analyze 

(Compare and 

Contrast) 

 

Evaluate 

(Judging the 

Outcome) 

Presentation video 

(resume of the class); 

Case-based videos on 

MOOC open platforms 

(Google Course Builder, 

open edx, Tim Tec); 

Case-based video: 
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 examples on MOOC 

providers (MiríadaX, 

Future Learn); 

Practical activity; Quiz. 

Real 

Experiences 

(Applications) 

Create 

(Original or 

new creation) 

Design, invent, 

imagine, 

present, plan, 

and formulate. 

 

Presentation video 

(resume of the class); 

Case-based videos on real 

applications and 

experiences performing 

MOOC; 

Practical final course 

activity (presenting your 

own idea to apply or use 

MOOCs in your context). 

 

5.3 Designing 
Tim Tec is a platform that motivates the development of MOOCs 

based on delivery of content mainly through videos.  

In the design phase, specific videos for the course were recorded 

and edited using the university media service. The videos were 

developed considering best practices when producing multimedia 

online videos for MOOCs [24, 25]. 

The content in each week consisted of approximately five or six 

small videos from one up to five minutes of duration. 

All the learning materials used in the course, such as videos, 

images, and texts, were also based on common Open Educational 

Resources (OERs) guidelines [23].  Finally, the activities map 

(Table 4) was implemented in Tim Tec platform. 

5.4 Delivering 
The course was launched in April 2016 and stayed online for 5 

weeks. About 100 users were registered in the course, including 

students from IFSULDEMINAS face-to-face courses, teachers, 

and administrative staff. 

When the course opened, all lessons were released. Although 

students were encouraged to follow the prescribed timeline of 

activities, they were free to complete the course at their own pace.  

The week prior to the course site being opened by Tim Tec 

platform was called “Before starting the course”. It was reserved 
to introduce some initial questions to students and to motivate 

them to reflect on the concepts discussed during the course.  

Students used the forum to introduce themselves and a ‘Getting to 
know you’ questionnaire was also distributed by email to enrolled 

students. The pre-course survey focused on demographic and 

personal information, the current knowledge on MOOCs, and 

student motivations for taking the course. A summary of the main 

collected data is presented next: 

 Brazilian state of origin: Minas Gerais (68.8%), Piauí 

(6.3%), Santa Catarina (6.3%), São Paulo (6.3%), Bahia 

(12.5%).  

 Genre: 75% male and 25% female. 

 Occupation: Teachers (37.1%), Administrative staff 

(12.5%), Postgraduate students (6.3%), undergraduate 

students (18.8%), High-school students (6.3%), Self-

employed (18.9%). 

5.5 Evaluation 
It is difficult to evaluate MOOC quality in the same way as any 

defined university course with traditional degree awarding process 

[6]. Moreover, it is important to highlight limitations concerned 

with the context in which this case study was performed, since the 

Tim Tec platform is a Brazilian initiative still under development, 

and the "Exploring the MOOCs" course was the first attempt 

performed by instructors from the IFSULDEMINAS in the 

context of open and online courses. 

Thus, in this study, we initially explored student’s perceptions 
about the related MOOC and course dropout rate. 

According to Liyanagunawardena and Parslow [28], defining 

dropout in MOOCs is a difficult task since the term ‘dropout’ is 

sometimes associated with ‘all who failed to complete’ a MOOC. 
However, considering another point of view, sometimes 

participants join a course just to follow a specific topic and once 

they complete it they voluntarily withdraw from the rest of the 

course.  

In a previous study on MOOC dropout, Jordan [29] provides a 

data compilation on the current average completion rate for 

MOOCs. Data from the last update (12th June 2015) show that 

this varies between 5% and 15%. Figure 11 presents the 

percentage of completion in our case study, while Figure 12 

describes the average progress of students per week. 

 

Figure 11 - Distribution of users and their situation in the course. 

 

Figure 12 - Average progress of students per week. 

In a post-survey, MOOC users who failed to complete the course 

were asked to indicate the reasons for their MOOC withdrawal 

decision, or explain what prevented them from becoming fully 

engaged. Poor time management was the main aspect mentioned 

by students who were not able to complete the course.  

“I have difficulty in attending this type of course due to my lack of 

discipline in determining schedules to get into the environment and 

study”. 
“I started late and when I realized the time was already short, and other 
activities did not allow me to devote the necessary time”. 

Bad time management as a reason for MOOC withdrawal was 

also identified in other literature reviews and post-MOOC surveys 

as described in [26, 27]. 
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Students also considered positive the prior activities used as a 

strategy to activate learning (quiz and self-assessment prior to the 

course). 

The level of activity behavior in the forum and quiz was 

monitored as a means of measuring student engagement. 

Seventeen new topics were created by students. However, 

participation number of responses was still low. 

As defined in Fig. 4, future evaluations on this case study should 

include an analysis of the course instructional quality [11], expert 

reviews, and the application of specific strategies to evaluate 

MOOCs [10]. 

6. DISCUSSION 

Considering current gaps in the design of MOOCs, such as 

learning models based on traditional teaching methods and the 

lack of specific guidelines for this context, this paper presented 

the current landscape towards a MOOC Design Model. To 

achieve this goal, Educational Design Research was used to define 

a pedagogical model to design for learning in MOOCs. The 

Flipped-Based MOOC Learning Model consists of a set of design 

guidelines based on Flipped Learning principles and its related 

fundamentals, but applied in the context of MOOCs. A MOOC 

life cycle process was also presented to illustrate how Flipped-

Based MOOC Learning Model could support its planning phase in 

order to guide instructors in the development of attractive and 

motivating online courses for large-scale e-learning. 

We used MOOC Design Model main activities, including those 

related to the MOOC life cycle process and Flipped-Based 

MOOC Learning Model, to find best design experiences and best 

practices to perform them. Such best practices should be 

represented and recorded through design patterns. We also used 

the relationship between these patterns to outline a Pattern 

Language that will serve to represent the whole MOOC Design 

Model. More detailed patterns and the associated language will be 

explored and presented in further research. Thus, the MOOC 

Design Model represented through a Pattern Language will guide 

instructors and educational technologists when developing 

MOOCs and sharing design experiences. 

An instantiation of the current version of the MOOC Design 

Model was also described. The case-study outlined considered the 

ideas previously discussed and illustrated how some of the 

guidelines based on Flipped Learning ideas can be used to design 

for learning in the context of introductory open online courses. 

Deeper evaluation on the impact of the proposed model in the 

MOOC instructional quality still needs to be performed. 

Meanwhile, a previous analysis of the average of learning design 

activities per hour in the introductory open online courses based 

on our approach (Fig. 13) demonstrates a diverse use of activities 

when compared to the scenario in the context of traditional 

introductory open online courses (Fig. 10). The number of hours 

students need to perform each activity is also smaller using our 

approach. 

In this paper, we considered two main strategies related to the 

Flipped Learning ideas: (i) the moment prior to the course, and (ii) 

the course itself, considering the use of active learning methods, 

specifically inductive-based instructional methods to support the 

design of introductory courses. Further research should include 

additional strategies to improve both prior and the course itself. 

 

Figure 13 - Average of Learning design activities per hour in an 

introductory MOOC developed under the guidance of MOOC 

Design Model presented in this paper. 

Finally, this work moved towards the definition of an intervention 

to the current design of MOOCs. We demonstrated how Flipped 

Learning could inform instructional design by looking at methods, 

strategies, and approaches that engage students. In the next step of 

our research, we will also focus on the validation and evaluation 

of the Flipped-Based MOOC Model. A more complete and 

detailed version of the Pattern Language will also be developed in 

order to present more design patterns and the relation between 

them. 
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ABSTRACT 
In interactive digital systems, the interface is the part that the user 

has the greatest contact. It is essential that the interface is 

according to the conceptual model of the system and the mental 

model of the user. If there is a significant difference between these 

models, this can result in usage problems that are beyond simple 

corrections in the interface. From this scenario, this study 

conducted a systematic mapping aiming to identify evaluation 

methodologies to verify the compliance between the conceptual 

model of the system and the mental model of the user through the 

interface. 26 studies involving research issues were identified. 

From these studies, the main technical and quality criteria for 

conformity assessment between the models were determined. The 

results show the evaluation methods used for compliance 

verification between the models are the methods of observation. 

Regarding the quality criteria, the most used is the usability. 

Finally, we discuss how the valuation techniques identified in the 

studies can be used to verify the compliance between the 

conceptual model, the mental model, and the interface. 

 
RESUMO 
Em sistemas digitais interativos, a interface constitui a parte com a 

qual o usuário mantém maior contato. É fundamental que a 

interface esteja em conformidade com o modelo conceitual do 

sistema e com o modelo mental do usuário. Se houver alguma forte 

divergência entre tais modelos, podem ocorrer problemas de uso 

que vão além de simples correções na interface.  Partindo deste 

cenário, o presente estudo realizou um mapeamento sistemático 

com o objetivo de identificar metodologias de avaliação que 

verifiquem a conformidade do modelo conceitual do sistema com o 

modelo mental do usuário por meio da interface. Foram 

identificados 26 estudos que atenderam às questões de pesquisa e, 

a partir deles, foram identificadas as principais técnicas e critérios 

de qualidade para avaliação da conformidade entre os modelos. Os 

resultados mostram que os métodos de avaliação mais utilizados 

para verificação de conformidade entre os modelos são os métodos 

de observação. Por sua vez, o critério de qualidade mais usada é a 

usabilidade. Por fim, discutem-se como as técnicas de avaliação 

identificadas nos estudos podem ser utilizados para a verificação 

dos indícios de conformidade entre o modelo conceitual, o modelo 

mental e a interface. 

Categories and Subject Descriptors 

H.5.2 [Information Interfaces and Presentation (e.g., IHC)]: 

User Interfaces –evaluation/methodology, graphical user interfaces. 

General Terms 
Measurement, Design and Human Factors. 

Keywords 
Métodos de avaliação, Modelo Mental, Modelo Conceitual e 

conceptual misfit. 

1. INTRODUÇÃO 
A1Engenharia Cognitiva [29] fornece as bases para o estudo, 

compreensão e aplicação das necessidades e capacidades humanas 

quanto ao desenvolvimento de artefatos computacionais, como a 

interface gráfica - porção do sistema com a qual o usuário mantém 

contato.  É uma ciência cognitiva aplicada, que se propõe a 

entender os princípios fundamentais das ações humanas relevantes 

à engenharia do design, levando em consideração tanto o sistema 

quanto o usuário. A interação é analisada em termos de tarefas, 

cuja complexidade é dada pelo mapeamento entre variáveis 

psicológicas (metas e intenções do usuário) e variáveis físicas 

(elementos manipuláveis da interface). Se há discrepância de 

mapeamento entre estas variáveis, a tarefa se torna complexa, pois 

o mapeamento entre o modelo mental do usuário e o modelo 

conceitual do sistema está inconsistente. 

Segundo a Teoria da Ação [29], parte componente da Engenharia 

Cognitiva, os estágios de percepção e execução do ser humano 

utilizam tanto representações físicas do sistema, quanto 

representações psicológicas, as quais são mediadas pelos 

mecanismos de entrada e saída do sistema. Dessa forma, a interface 

e a interação devem possuir um design apropriado e permitir que o 

usuário desenvolva aprendizado e adquira experiência, com o 

mínimo de esforço psicológico [36]. Para uma interação ideal, a 

imagem do sistema a qual é representada pela interface com o 

usuário, é projetada de forma a reproduzir completa e corretamente 

todos os conceitos do sistema (modelo conceitual), incentivando o 

usuário a desenvolver assim uma compreensão adequada da forma 

de manipulação da interface (modelo mental).  

                                                                   

+ Bolsista da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) em Projeto 

com a Lei de Informática (conforme as leis 8.248/91, 10.176/01, 11.077/04 

e 13.023/14) 

* Bolsista de Produtividade Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 

Inovadora do CNPq - Nível 2  
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Se a reprodução da imagem do sistema não ocorre da forma 

esperada pelo usuário, o uso da interface pode vir a ser 

problemático. Uma interface mal projetada pode conduzir o usuário 

ao desenvolvimento de um modelo mental em desconformidade 

com o modelo conceitual pensado pelo designer. Se um modelo 

mental for desenvolvido de maneira errada, o usuário pode não 

conseguir entender a estrutura da interface e as atividades a serem 

desenvolvidas no sistema [41]. Assim, é importante que o designer 

atue no processo de desenvolvimento do sistema de forma a evitar 

a construção de modelos errôneos, contraditórios ou desnecessários 

pelos usuários [30]. 

Ao levarmos esse cenário para softwares de ensino aprendizagem, 

observamos que os problemas de interação na interface podem se 

tornar mais graves. O usuário, além de manipular a interface, 

precisa exercitar os conhecimentos fornecidos pelo software. Dessa 

forma, interfaces de softwares educacionais que não estão em 

conformidade com o modelo mental do usuário e conceitual do 

sistema, podem prejudicar de forma significativa o aprendizado dos 

usuários.  

Dessa forma, para garantir uma boa experiência de uso deum 

sistema, os modelos do designer, do usuário e a interface devem 

estar em sincronia. Desse modo, é importante verificar se os 

modelos conceitual e mental possuem o comportamento desejado, 

conforme o funcionamento da interface. Tal análise é essencial para 

que o sistema cumpra de maneira adequada seu propósito, como a 

transmissão de conhecimento por meio de sistemas educacionais. 

Assim, a verificação da qualidade da interface pode ser realizada 

através de diversos métodos de avaliação em IHC, porém nem 

todos os métodos tem a capacidade de identificar adequadamente a 

correspondência do modelo mental e conceitual.  

 

Assim, este trabalho busca identificar na literatura uma forma de 

avaliar a conformidade do modelo mental e conceitual por meio da 

avaliação da interface. Portanto, essa pesquisa tem como objetivos: 

(i) identificar os métodos de avaliação que verifiquem a 

correspondência do modelo mental do usuário com modelo 

conceitual da aplicação por meio da verificação da interface; e (ii) 

identificar os critérios que são utilizados para garantir a 

correspondência do modelo mental com o modelo conceitual.  

 

Com o intuito de atingir os objetivos traçados foi utilizada a 

técnica de revisão da literatura denominada Mapeamento 

Sistemático [33]. Com essa abordagem, espera-se obter uma visão 

geral dos métodos de avaliação e dos critérios que melhor 

assegurem a correta integração entre os modelos e a interface. A 

partir desta visão, espera-se garantir, além de uma boa experiência 

de uso, que os usuários consigam assimilar as informações 

fornecidas pelo sistema da maneira mais adequada possível.   

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na próxima seção 

são expostos os problemas de conformidade entre os modelos 

conceitual e mental. Em seguida, é descrita a condução do 

Mapeamento Sistemático. Na seção seguinte é realizada a 

discussão dos resultados. Após a discussão dos resultados são 

listadas as ameaças à validade do estudo. Por fim, são descritas as 

conclusões obtidas e os trabalhos futuros. 

2. CLASSIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 
ENTRE MODELO MENTAL E 
CONCEITUAL 
Os modelos mentais são considerados representações do mundo 

físico [19, 36, 44], construções que podem explicar o 

comportamento humano [21,47] e os mecanismos internos que 

permitem aos usuários entender, explicar, utilizar e prever os 

estados de sistemas [9, 15, 22, 37]. Portanto, para o 

desenvolvimento de modelos mentais corretos, é necessário que os 

elementos de uma interface explorem adequadamente os sentidos 

dos usuários, fornecendo informações suficientes para que o 

usuário seja capaz de compreendê-la e aprender a utilizá-la. Por 

outro lado, quem direciona a forma como o sistema funcionará é o 

modelo conceitual, que descreve o artefato de forma precisa, 

completa e consistente [30]. 

Se um modelo conceitual for mal construído ou erroneamente 

representado na interface, isso pode acarretar em problemas com o 

modelo mental do usuário [30]. Esse tipo de problema pode 

acontecer devido à inconformidade entre o modelo conceitual e o 

mental, sendo conhecido por conceptual misfit [2,14]. Conceptual 

Misfit é uma inconformidade entre a forma como o usuário pensa e 

a maneira como a representação do sistema funciona. Quando 

ocorre uma correta integração entre a representação do sistema e a 

forma como o usuário a interpreta, ocorre o conceptual fit. 

O conceptual misfit pode ser organizado em dois tipos [5,13]: o 

surface misfit e o structural misfit. O surface misfist está 

relacionado aos conceitos que estão presentes no modelo mental do 

usuário, mas não devidamente representados no sistema.  Por 

exemplo, o surface misfit de visibilidade está relacionado a quão 

facilmente visível e acessível um determinado elemento está para o 

usuário. Outro exemplo de surface misfit é a verificação de como 

os conceitos estão devidamente representados no sistema.  

O structural misfit está relacionado a estrutura da informação e a 

forma como o usuário pode modificá-la. Um exemplo de structural 

misfit são as dependências ocultas [14] que ocorrem quando o 

sistema não deixa claras as dependências de atividades e ações. A 

viscosidade [13] é um structural misfit que ocorre quando o 

sistema é resistente a mudanças. Assim, para se realizar uma 

atividade, é necessário executar um grupo considerável de 

operações, tornando a atividade mais complexa do que realmente 

deveria ser.  

Para análise do conceptual misfit, a identificação das entidades e 

dos atributos do sistema [8] se faz necessária. Entidades são 

conceitos da interface que podem ser criados ou excluídos, por 

exemplo, um aplicativo de agenda pessoal pode ter a entidade 

evento, que pode ser criada e excluída. Os atributos de um evento 

são o dia, o horário e o local. Eles podem guiar as ações que o 

usuário pode realizar. As entidades e os atributos influenciam e 

contribuem para a análise do conceptual misfit, auxiliando em sua 

identificação. É importante realizar a identificação das respectivas 

entidades e atributos presentes no modelo conceitual do designer e 

mental do usuário. A partir de tal identificação, é possível realizar 

uma verificação das inconformidades dos modelos. Após essa 

análise, é viável a realização dos devidos ajustes no sistema para 

que ocorra a conformidade na maneira de funcionamento. 
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3. METODOLOGIA 

O mapeamento sistemático (MS) é uma metodologia que tem como 

objetivo principal prover uma visão geral de uma área de pesquisa, 

indicando a quantidade de trabalhos e descrevendo os resultados 

em forma de um mapa sistemático [33]. O MS realiza a 

identificação, avaliação e interpretação de todas as pesquisas 

disponíveis e relevantes para uma determinada questão de 

pesquisa, área de tópico, ou fenômeno de interesse [20].  O MS é 

um estudo secundário, que compila resultados de estudos empíricos 

(primários) para investigação de uma questão ou área de pesquisa 

específica, como ocorre em estudos de caso e experimentos 

controlados, por exemplo [20]. 
O MS é organizado em três fases: planejamento, execução e análise 

de resultados. Este mapeamento sistemático foi realizado no 

período de setembro de 2014 a abril de 2015.  Na etapa de 

planejamento foi desenvolvido o protocolo de pesquisa composto 

de um conjunto de informações que auxilia o pesquisador na 

realização do mapeamento e na obtenção das respostas às questões 

de pesquisas. O protocolo de pesquisa foi elaborado por dois 

pesquisadores, contemplando os objetivos deste mapeamento: (i) 

identificar quais as metodologias de avaliação utilizadas para 

garantir a correspondência do modelo mental e conceitual por meio 

da interface; e (ii) detectar quais os critérios de qualidade, atrelados 

aos métodos, garantem a integração dos modelos e quando são 

aplicadas.  

Após a análise dos objetivos, foram elaboradas quatro questões de 

pesquisa contemplando o escopo da pesquisa: QP1: Quais 

abordagens são utilizadas para avaliar se o modelo mental do 

usuário está de acordo com o modelo conceitual da interface de um 

sistema? QP2: Quais os critérios são utilizados nessas abordagens? 

 QP3: Quando ocorre a avaliação da interface na verificação dos 

modelos de design e do usuário? QP4: Qual porção da interface 

normalmente é a mais analisada ao avaliar o modelo conceitual e o 

mental?   

Na fase de execução do mapeamento sistemático foi elaborada e 

testada uma string de busca, que traduz os dois objetivos do 

mapeamento. A string de busca com os operadores lógicos é 

("approach" AND "evaluation") AND ("mental model" AND 

"user interface" AND "conceptual model") Contudo,  foi  

observado que o termo “approach” poderia restringir o alcance de 

trabalhos, a string foi ajustada e os estudos colhidos novamente 

com a string: ("evaluation") AND ("mental model" AND "user 

interface" AND "conceptual model"). 

Essas strings foram aplicadas nas seguintes bases de 

indexação ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus, Science 

Direct e SpringerLink. As bases foram selecionadas por trazer os 

trabalhos mais relevantes da área central do mapeamento, a IHC. 

Para a seleção dos artigos a serem analisados, 13 critérios foram 

utilizados, sendo cinco de inclusão e oito de exclusão. Os critérios 

foram elaborados alinhados aos objetivos do mapeamento. As duas 

strings capturaram um total de 1.303 estudos nas bases de 

indexação com o acréscimo de um estudo, indicado por um 

especialista de IHC, inserido manualmente.  

Deste modo, como exposto na Figura 1, um total de 1.304 artigos 

foi capturado na busca, sendo que 96 trabalhos pertenciam a ACM 

(7%), 177 ao IEEE (14%), 165 a Scopus (13%), 651 ao Science 

Direct (50%), 214 a Springer (16%) e o artigo que foi inserido 

manualmente, o qual não chegou a expressar uma porcentagem 

significativa (0,08%).    

Dos 1.304 artigos inicialmente obtidos, 596 (46%) foram 

excluídos pela primeira etapa de filtragem que consistia na 

exclusão dos artigos duplicados. Dessa forma, 708 (54%) 

passaram para a segunda etapa de filtragem que consistia na 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão na leitura dos 

resumos e títulos.  

 

Os critérios de inclusão utilizados foram:  

i. Apresenta Avaliação de modelos mentais;  

ii. Apresenta Avaliação de modelos conceituais;  

iii. Estudo realiza avaliação de características de modelos 

mentais;  

iv. Estudo realiza avaliação de características de modelos 

conceituais;  

v. Estudo aborda avaliação na óptica da engenharia 

cognitiva.  

 

Já os critérios de exclusão foram:  

i. O estudo aborda avaliação de modelos mentais ou/e 

conceituais NÃO relacionados à interface de usuário;  

ii. O estudo não aborda avaliação do modelo mental, nem 

do modelo conceitual;  

iii. Trabalho é um estudo secundário;  

iv. O estudo não está em inglês ou português;  

v. O estudo não está disponível na internet;  

vi. O estudo é duplicado, ou seja, já foi avaliado 

anteriormente;  

vii. O estudo não é capitulo de livro ou artigo completo;  

viii. O estudo aborda um modelo de criação de modelo 

conceitual e/ou mental para o desenvolvimento de algum 

artefato.  

 

Dos 708 artigos analisados na segunda filtragem, 629 (89%) foram 

rejeitados e 79 (11%) aceitos. Estes passaram para a terceira etapa 

de filtragem que consistia na aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão após a leitura do texto completo dos artigos. Nesta fase 

foram rejeitados 48 (61%) e identificados cinco artigos duplicados 

(6%) que passaram despercebidos no primeiro filtro do estudo.  Ao 

todo, 26 artigos passaram para a fase seguinte que consistiu na 

extração dos dados para a identificação das respostas as questões 

de pesquisa.  A extração de dados foi realizada por meio de um 

questionário de extração. O questionário era composto pelas 

questões de pesquisa e onde foram organizados os dados para 

consolidação dos resultados. Dos 26 trabalhos aceitos 

[1,3,6,7,10,11,12,16,17,18,23,24,25,26,31,32, 34,37,38,39, 

40,42,43,45,48,49], 2 foram obtidos da ACM, 3 da Springer, 6 da 

IEEE, 3 da Scopus, 10 da Science Direct e 1 foi adicionado 

manualmente.  

O principal critério de exclusão em que os artigos se encaixaram 

foram que tratavam de modelos conceituais ou mentais para o 

desenvolvimento de um produto, sendo desconsiderada a avaliação 

da conformidade entre os modelos (68%). Tal critério foi 

necessário, pois uma parte dos estudos capturados utilizava os 

conceitos de modelo conceitual e mental para fundamentar a base 

teórica do estudo. Porém, o estudo não realizava a avaliação dos 

modelos. Outro critério de exclusão recorrente foi à avaliação de 

modelos não relacionados à interface do usuário (44%).  
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Ainda na fase de análise dos resultados, após a seleção dos 

trabalhos, foram coletadas as informações relevantes para 

responder as questões de pesquisa.  Os dados extraídos estavam 

relacionados aos métodos de avaliação; sua descrição; os critérios 

de qualidade considerados na avaliação; em quais elementos da 

interface se centraram as análises; em qual momento do processo 

de desenvolvimento foi realizado o procedimento; a quantidade dos 

usuários que participaram da avaliação; a descrição do sistema 

avaliado; o contexto de uso; e os dispositivos de interação. Tais 

informações foram coletadas através da leitura completa dos 

trabalhos selecionados. Após a leitura dos artigos, todas as 

questões do questionário de extração eram preenchidas com as 

informações fornecidas pelo artigo. Ao final da leitura de todos os 

artigos selecionados, os dados do questionário foram consolidados. 

Este procedimento foi realizado por um avaliador e verificado por 

outros dois avaliadores ao realizar a consolidação dos resultados. O 

perfil dos avaliadores era composto por um especialista na área de 

IHC e experiente em mapeamento sistemático, um avaliador com 

perfil intermediário em IHC e outro experiente em revisão 

sistemática com nível básico em IHC.   

Dentre os 26 trabalhos analisados, 73% focavam na avaliação do 

modelo mental e conceitual; enquanto 19% propunham avaliações 

do modelo mental somente, e outros 8% avaliavam apenas o 

modelo conceitual. Apesar de alguns estudos terem em foco a 

avaliação somente de um dos modelos, os dois modelos eram de 

alguma forma considerados nas verificações, motivo pelo qual 

foram incluídos nos estudos.  

4. RESULTADOS 

4.1 Visão Geral 
Uma prática comum identificada nos estudos que avaliavam a 

conformidade entre o modelo mental e o modelo conceitual era a 

realização de ajustes na interface, para a correta interação entre os 

dois modelos. O domínio dos sistemas avaliados também foi bem 

diversificado, porém o tipo de sistema mais avaliado era do 

domínio da educação (32%). Na Figura 1 são apresentados os 

domínios dos sistemas avaliados. 

 

 
Figura 1 – Domínio dos sistemas 

 
Os domínios influenciam diretamente o modelo mental do usuário, 

pois dependendo do tipo de sistema, o usuário deverá ter domínio 

sobre o assunto para manipulá-lo adequadamente. Quanto ao 

paradigma de interação dos sistemas avaliados 81% eram sensíveis 

ao contexto, enquanto 19% eram móveis. Isso é um dado 

importante, pois tais avaliações não apresentaram uma faixa 

equilibrada entre os dois paradigmas encontrados.  

 

Os resultados de cada questão de pesquisa e o Mapa Sistemático 

são apresentados nas sub-seções a seguir.  

4.2 QP1 – Quais abordagens são utilizadas 
para avaliar se o modelo mental do usuário  
está de acordo com o modelo conceitual da 
interface de um sistema?  
Dos estudos identificados foram extraídos os métodos de avaliação 

que realizavam a análise da conformidade do modelo de design e do 

usuário. Os métodos se propunham a realizar a avaliação do 

conceptual misfit do modelo do designer, por meio de sua interação 

com a interface e o modelo mental do usuário. A combinação de 

métodos de natureza diferente promoveu a consolidação de 

resultados mais vantajosos e seguros. Assim, um método de 

investigação tem a natureza de buscar informações por meio da 

opinião do usuário acerca do determinado uso de um sistema. A 

natureza dos métodos de observação já busca verificar através da 

observância da experiência real do usuário, por outro lado a 

natureza dos métodos de inspeção busca através do auxilio de 

especialistas em IHC em analisar se as condições do sistema estão 

adequadas para proporcionar o usuário uma boa experiência de uso. 

Assim, os métodos utilizados foram: observação, inspeção e 

investigação. Houve trabalhos que combinaram métodos de 

diferentes naturezas para a obtenção de uma melhor resposta na 

análise dos modelos [10, 39, 43].  Por exemplo, ocorreu de estudos 

combinarem questionário e avaliação de desempenho [16,40]. A 

Figura 2 apresenta a ocorrência dos métodos de avaliação nos 

trabalhos analisados.  

 

Figura 2 - Tipos de métodos de avaliação.  

 
As metodologias mais recorrentes foram métodos de observação 

(50%), investigação (8%) e inspeção (8%) para a verificação da 

conformidade entre os modelos. O tipo de combinação de métodos 

com maior ocorrência foi de métodos de investigação e de 

observação (23%). Na Tabela 1 são apresentados os métodos de 

avaliação encontrados nos estudos de acordo com sua natureza.  
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Tabela 1 - Métodos de avaliação. 

Tipo do Método Exemplos dos métodos 

Método por observação 

[1,10,12,17,23,26, 

31,32,34,37,38,45] 

Avaliação de desempenho, Thinking 

Aloud [28], teste de usabilidade e 

simulação. 

Método por Inspeção 

[26,49] 
Percurso Cognitivo [46] 

Método por Investigação 

[7,11] 
Questionário 

Método por Investigação 

+ Observação 

[6,16,24,39,40,49] 

Questionário, entrevista, avaliação de 

desempenho do usuário, protótipo em 

papel e classificação de cartões 

Método por Inspeção + 

Observação 

[3,42] 

Percurso Cognitivo, teste de usabilidade, 

Thinking Aloud e CASSM [5] 

Método por Investigação 

+ Inspeção 

[43] 

Entrevista e Inspeção da interface com 

checklist específico baseado na teoria 

da ação [43] 

 
Os métodos de investigação normalmente são executados em 

conjunto com os métodos de observação. Porém, os resultados da 

pesquisa deste mapeamento indicam que os métodos de 

investigação foram conduzidos de uma forma distinta. Os 

questionários ou entrevistas se basearam em teorias ou 

embasamentos específicos para sua aplicação, se desassociando do 

caráter em que comumente são aplicados em teste de usabilidade, 

por exemplo [24]. Dessa forma, os métodos de investigação 

adquiriram relevância de um método de avaliação distinto dentro 

das metodologias identificadas.  

Outro destaque foi à presença de métodos de inspeção dentre os 

estudos identificados nesta pesquisa, esses métodos não eram 

esperados devido a não participação efetiva dos usuários. A 

ausência da participação efetiva dos usuários pode ocasionar uma 

dificuldade ao se avaliar o modelo mental. Porém, nos trabalhos 

identificados, foi percebido que os estudos obtiveram informações 

prévias sobre os usuários para a execução da técnica [5, 42]. Essas 

informações eram úteis principalmente para a aplicação de técnicas 

como o Percurso Cognitivo [46] e o Concept-based Analysis of 

Surface and Structural Misfits (CASSM) [3,5]. Por exemplo, o 

CASSM é um método de inspeção, que precisou da aplicação 

prévia de um método de observação, para analisar o 

comportamento do usuário perante o sistema. Somente após a 

obtenção dos dados, foi realizada a aplicação da técnica de 

inspeção em si. 

 

Os métodos apresentados na Tabela 1 propuseram verificar a 

transparência do modelo conceitual e mental por meio da avaliação 

da interface. Estes métodos, podem se adequar a contextos 

heterogêneos de desenvolvimento e orçamento, visando assegurar a 

qualidade do uso do artefato, tanto para desenvolvedores como para 

usuários. 

4.3 QP2 - Quais critérios de qualidade são 
utilizados nessas abordagens? 
Todos os estudos apresentaram a usabilidade como critério de 

qualidade para a verificação do conceptual misfit entre o modelo 

conceitual e mental. A usabilidade foi considerada o principal 

critério para a verificação da conformidade do modelo mental e 

conceitual. Dessa forma, alguns estudos trabalharam a usabilidade 

como único critério de qualidade [6,32]. Em outros estudos, a 

usabilidade foi trabalhada com o enfoque em algum fator específico 

[1,39]. Dessa forma, os fatores da usabilidade são descritos por 

Nielsen [27] sendo eles: facilidade de recordação, facilidade de 

aprendizado, satisfação do usuário, segurança no uso e eficiência. A 

eficácia também apareceu, mesmo sendo um fator de usabilidade 

não descrito por Nielsen. A eficácia está relacionada ao esforço 

realizado pelos usuários para alcançar um objetivo. Na Figura 3 são 

expostos os critérios de qualidade da usabilidade e suas incidências. 

 

 
Figura 3 – Critérios de Qualidade. 

 
Na Figura 3 observamos que todos os fatores de usabilidade 

apareceram e receberam o enfoque especifico de algum estudo 

selecionado. A avaliação dos aspectos gerais da usabilidade (27%) 

apareceu como critério de qualidade, de forma a realizar uma 

análise mais geral da transparência entre os modelos [32,38]. A 

segurança (27%) recebeu a mesma quantidade de estudos que os 

aspectos gerais da usabilidade. Outro fator de usabilidade 

recorrente ao avaliar a conformidade entre o modelo mental e 

conceitual é a facilidade de aprendizado (23%). Todos os fatores de 

usabilidade se relacionam com o modelo mental e conceitual. Tal 

relacionamento possibilita a análise da conformidade dos modelos 

através do uso de critérios da usabilidade. Dessa maneira, como 

visto nos estudos, as avaliações verificaram a conformidade dos 

modelos pela análise dos aspectos gerais ou com o foco em algum 

atributo especifico da usabilidade. Na Tabela 2 são apresentados os 

estudos e quais critérios foram considerados por cada estudo.  
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Tabela 2 - Critérios de qualidade e estudos. 

Critérios de Qualidade Estudos  

Aspectos gerais de usabilidade  [3,6,12, 32,38,40,42] 

Facilidade de aprendizado [1, 10,16, 18, 26,48] 

Facilidade de recordação [11, 16] 

Segurança [24, 25, 26, 37, 39,45, 49] 

Eficiência [11, 23, 24, 31, 43] 

Eficácia [31, 43] 

Satisfação [7,17, 23,24, 34] 

 
 

Através dos métodos identificados, foi possível observar quais 

critérios de qualidade podem ser cobertos pela natureza dos 

métodos de avaliação. Tais técnicas demonstram poder avaliar 

aspectos gerais e específicos da usabilidade, dependendo dos 

objetivos traçados na avaliação. Na Tabela 3 são apresentados os 

tipos de métodos de avaliação e quais critérios de qualidade podem 

ser identificados a partir de determinado método. 

 

Tabela 3 - Métodos de avaliação e Critérios de qualidade. 

Tipos de método Critérios de Qualidade 

Observação 

 

Aspectos gerais de usabilidade, eficiência, 

eficácia, facilidade de aprendizado, facilidade de 

recordação, satisfação e segurança 

Inspeção 
Aspectos gerais de usabilidade, facilidade de 

aprendizado e segurança 

Investigação Eficiência, facilidade de recordação e satisfação 

Investigação + 

Observação 
Aspectos gerais de usabilidade, eficiência, 

facilidade de aprendizado, facilidade de 

recordação, satisfação e segurança 

Inspeção + 

Observação 
Aspectos gerais de usabilidade  

Investigação + 

Inspeção 

Eficiência e eficácia 

4.4 QP3 - Quando ocorre a avaliação da 
interface na verificação dos modelos do design 
e do  usuário ? 
Quanto ao momento em que a avaliação é realizada, 80% dos 

trabalhos realizou a avaliação em um estágio final do 

desenvolvimento [7, 37] ou com um produto já finalizado, 

enquanto 20% aplicou a avaliação durante os estágios iniciais do 

desenvolvimento [18,38] da interface. As avaliações que ocorreram 

em estágios avançados de desenvolvimento aconteceram com 

interfaces mais consolidadas, com um tempo de uso ou com o 

escopo de desenvolvimento concluído, testando elementos como a 

corretude da metáfora na interface [39] ou se os ícones da interface 

são adequadamente compreendidos pelos usuários [11]. Por 

exemplo, no estudo desenvolvido por [11] são avaliadas as 

metáforas do ambiente virtual de aprendizagem Moodle para 

algumas atividades. 

4.5 QP4 - Qual porção da interface 
normalmente é a mais analisada ao avaliar o 
modelo conceitual e mental? 
A maioria das verificações focaram na análise das funcionalidades 

(81%), pois normalmente era acompanhada da análise das 

atividades do sistema, como sua estrutura, apresentação e 

complexidade. A interação (46%) também foi foco das avaliações, 

pois era utilizada como critério de qualidade. Na Figura 4, 

observamos os focos da avaliação.  

 

Figura 4 – Foco das avaliações. 
 

Na Figura 4, observamos que outros elementos são essenciais para 

a verificação almejada. A arquitetura da informação (23%) [12, 

49], as metáforas (12%)[11, 39] e o WIMP (19%)[1,7], que 

compreende um grupo de elementos da interface composto por 

janelas, ícones, menus, ponteiros e pull down menu, também foram 

focos da avaliação de alguns estudos. Dessa maneira, observamos 

que a análise centrada principalmente na funcionalidade e interação 

da interface revela a preocupação de uma verificação mais completa 

possível da integridade dos modelos. Essa preocupação ocorre pelo 

fato do modelo conceitual orientar o funcionamento do sistema e à 

resposta do usuário a essa organização. As interações traduzem a 

forma como foi organizada uma atividade, verificando a adequação 

delas em contato com o usuário. 

Outros focos de análise, que podem se concentrar as avaliações são 

as metáforas, WIMP e arquitetura do sistema, que se conectam 

diretamente às funcionalidades e à interação do sistema. 

4.6 Mapa Sistemático sobre métodos de 
avaliação e criterios de qualidade 
Para a elaboração do Mapa sistemático, foram cruzados os dados 

da QP1 e QP2, pela verificação da ocorrência das abordagens de 

avaliação com a incidência dos critérios de qualidade. A QP1 e a 

QP2 sãos as questões que diretamente se relacionam com os 

objetivos deste trabalho. Dessa forma, somente elas foram 

consideradas para a elaboração do Mapa sistemático. A Figura 5 

mostra o Mapa sistemático. Pela Figura 5 observamos que dentre 

os métodos de avaliação, os métodos de observação (50%) se 
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demonstraram mais indicadas para a avaliação, devido a 

preferência nos estudos e os critérios de qualidade que engloba [10, 

37]. Além disso, os métodos de inspeção são os menos utilizados 

para a avaliação dos modelos [25, 48]. Já os métodos investigação 

por abrangerem uma grande quantidade de critérios, principalmente 

combinados com métodos de observação, são indicados para esse 

tipo de avaliação [24,49].  

 

Figura 5 - Mapa sistemático 

5. DISCUSSÃO 
A avaliação de sistemas interativos deve considerar aspectos que 

estão além da interface e de seu comportamento perante os 

usuários. Uma interface pode apresentar problemas devido à forma 

como o modelo conceitual do sistema foi concebido [30]. Um 

modelo conceitual que foge à realidade de como o usuário entende e 

procede perante o sistema, pode acarretar situações problemáticas, 

que vão desde problemas que exijam um simples reparo na 

interface, a problemas que, dependendo da situação, exijam a 

construção de um novo artefato que se adeque à lógica de 

funcionamento compreendida pelos usuários. Para evitar que tais 

situações venham a acontecer, é necessário realizar avaliações que 

considerem o possível conceptual misfit entre o modelo conceitual 

do sistema e o modelo mental dos usuários. 

Uma variedade de métodos tem sido empregada desta maneira [1, 

6, 7, 49], de forma que os métodos de observação demonstraram 

serem os mais utilizados para esta verificação. Os métodos de 

observação, como teste de usabilidade e avaliação de desempenho, 

corroboram para a análise de conformidade dos modelos devido à 

verificação direta do relacionamento entre a interface, o modelo 

conceitual e mental. Os métodos de inspeção, como percurso 

cognitivo [46], demonstraram-se menos adequados devido à 

natureza dos métodos de avaliação, que não contrapõe diretamente 

os modelos e a interface. 

Entretanto tais métodos, comumente utilizados para realizar estas 

avaliações, não são de fato adequados para verificar o conceptual 

fit entre os modelos, devido à sua natureza não levar em 

consideração, de maneira clara e direta, os modelos conceitual e 

mental [2,4,8].  Estes métodos podem, no entanto, ser utilizados 

para obter indicadores do conceptual misfit, através do uso de 

critérios de qualidade, os quais auxiliam na análise da 

conformidade entre os modelos, permitindo uma análise indireta 

destes. Por exemplo, se o grau de qualidade da usabilidade do 

sistema for alto, há uma maior probabilidade do modelo conceitual, 

da interface e do modelo mental estarem funcionando corretamente 

e de forma integrada. Por outro lado, quanto menor for o grau de 

usabilidade do sistema, a probabilidade do modelo estar em 

conformidade será menor.  Assim, apesar dos métodos tradicionais 

não se mostrarem particularmente adequados para esta verificação, 

podem ser utilizados para a obtenção de uma indicação de 

conformidade. Contudo, para uma avaliação mais profunda é 

necessário utilizar métodos específicos, que considerem os modelos 

de forma efetiva.  

Foi identificado um método, denominado CASSM [3], que 

considera claramente ambos os modelos, porém ele apresenta uma 

estrutura de interpretação de dados bastante trabalhosa, mostrando 

que a verificação do conceptual misfit, não é uma atividade 

simples de ser feita, exigindo um tempo e esforço considerável. 

Este método é adequado por considerar especificamente os 

modelos conceitual e mental e, caso necessário, investigar o modelo 

mental por meio de métodos de observação ou investigação. Além 

de considerar os modelos e a interface, foram considerados outros 

artefatos do sistema para o enriquecimento e validação do sistema, 

como sua documentação e estrutura.  

Outro fator importante para avaliação da conformidade entre os 

modelos é com relação ao momento em que esse tipo de verificação 

deve ser realizada. Quanto mais cedo for aplicado esse tipo de 

avaliação do sistema, maior a probabilidade de se detectar 

problemas na modelagem do sistema, e menor o custo de reparo 

para as devidas adaptações e correções do modelo. Porém, foi 

identificado que a maioria dos trabalhos não executa essa 

verificação em tempo de projeto, mas somente após o lançamento 

do produto, o que diminui as vantagens oferecidas pela avaliação 

de conformidade entre os modelos. 

Uma limitação dos estudos encontrados foi quanto ao tipo dos 

paradigmas dos sistemas avaliados. Poucos estudos [1,7,40] (19%) 
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foram realizados para o contexto móvel. Em vista de tal cenário é 

importante que mais estudos sejam conduzidos e considerem o 

contexto móvel, pois ele tem sido um paradigma bastante 

explorado pelos usuários e em certos domínios mais que os 

paradigmas sensíveis ao contexto. A maioria dos trabalhos 

avaliaram os sistemas por meio da interação deles com o 

computador ou notebook.  

Pela condução deste mapeamento, foram percebidos alguns fatores 

que devem ser considerados para a avaliação de conformidade entre 

o modelo mental e o modelo conceitual. A avaliação deve conceber 

meios de capturar a forma como os usuários entendem certo 

domínio de uma aplicação. Dessa forma, os conceitos, o 

relacionamento entre eles, a forma como são compreendidos e 

organizados na mente do usuário [5,29,43]. A partir dessas 

construções internas, é possível apontar os tipos de interações que 

o usuário pode precisar ao utilizar o sistema [22]. Realizar esse 

desenho durante a avaliação do sistema com essas informações é 

essencial para compreender o que está inadequado ou errado dentro 

de um sistema interativo. Estruturar e interpretar da melhor forma 

as informações coletadas durante a avaliação é a grande questão 

para se obter resultados precisos e seguros para a verificação da 

conformidade entre os modelos. Pesquisadores podem ser utilizar 

dessas informações para projetar avaliações mais completas da 

análise do modelo mental e conceitual por meio da interface.   

Dessa forma, a análise de conformidade do modelo mental e 

conceitual é essencial para os diversos tipos de área e sistemas. 

Dos trabalhos que realizaram a verificação da conformidade, a 

educação foi o domínio que mais foi realizou esse tipo de 

avaliação. Problemas de conformidade entre os modelos mental e 

conceitual trazem diversos desafios para sistemas que focam no 

aprendizado dos usuários. Uma interface problemática desestimula 

e dificulta a compreensão dos usuários sobre o conteúdo e as ações 

a serem tomadas no sistema. Assim, é é essencial que a verificação 

da conformidade dos modelos seja realizadas em sistemas, como 

sistemas educacionais, para se garantir uma boa experiência de uso 

e um bom processo de ensino aprendizado.  

Durante a execução desta pesquisa, as limitações que ocorreram e 

podem ameaçar a validade deste estudo são:  

 A string de busca poderia ter utilizado termos sinônimos que 

obtivessem mais resultados relacionados à aplicação da 

pesquisa. 

 A aplicação de duas strings de busca na fase de execução 

prejudicou a condução do estudo, aumentando a ocorrência de 

trabalhos duplicados. 

 A fase de extração dos dados foi realizada por um só 

pesquisador. Contudo, o fato foi amenizado na fase anterior, 

pois a fase de seleção contou com a presença de quatro 

pesquisadores.  

6. CONCLUSÃO 
Este trabalho teve como principais objetivos a identificação das 

metodologias de avaliação que analisam a correspondência entre 

modelos conceitual e mental; a identificação dos critérios de 

qualidade adotados para esta verificação de correspondência; e a 

identificação de quando essa verificação é realizada, durante o 

processo de design. Em busca de atender a esses objetivos, foi 

realizado um Mapeamento Sistemático, por meio do qual foi 

possível traçar uma visão geral quanto aos tipos de estudos 

realizados e às questões que são consideradas na avaliação dos 

modelos. 

É importante ressaltar que a avaliação de modelos conceituais e 

mentais não é uma tarefa simples, devido à complexidade de 

verificar como essas estruturas cognitivas estão conceituadas na 

mente do usuário. Dessa forma, observa-se que há a necessidade de 

métodos de avaliação que considerem direta e claramente a 

conformidade do modelo conceitual e mental, de forma que sejam 

de rápida aplicação e interpretação. O método CASSM [3] 

considera essa conformidade entre os modelos, porém é de difícil 

aprendizado [5], o que é um fator limitante para sua reprodução e 

aplicação. Métodos de avaliação que analisem a conformidade 

entre os modelos precisam ser conhecidos e divulgados, para que 

esta verificação se torne uma prática comum. Se a avaliação da 

conformidade entre o modelo conceitual e mental for realizada nos 

estágios iniciais de design do artefato interativo, o custo de 

desenvolvimento tenderá a ser menor, pela diminuição dos riscos 

de um possível redesign do sistema.  Além disso, o produto final 

oferecerá uma interação mais prazerosa, e permitirá aos usuários 

uma experiência de uso distinta e um maior engajamento e empatia.  

Dessa forma, através deste mapeamento sistemático, pesquisadores 

de diversas áreas podem realizar a verificação da conformidade ou 

do indicio de conformidade dos modelos através dos métodos 

listados neste estudo. Apesar da maioria dos métodos não ser 

adequado para a verificação da conformidade entre os modelos, são 

métodos de avaliação consolidados que auxiliaram na verificação 

dos indícios de conformidade, detecção de problemas e 

oportunidade de melhorias na experiência de uso. Essas são 

aspectos importantes a serem analisados em sistemas de 

determinado domínio como o educacional. Dessa forma, será 

atingido um melhor processo de aprendizado com uma maior 

adesão dos usuários.  

Como trabalho futuro, planejamos comparar a eficiência dos 

métodos identificados para a análise da conformidade entre os 

modelos. O objetivo é a criação de recomendações, que auxiliariam 

em avaliações de conformidade entre modelo mental e conceitual, 

além de verificarem os problemas do sistema, fornecendo indícios 

mais concretos da conformidade entre os modelos.  

Há oportunidade para os pesquisadores de IHC buscarem o 

desenvolvimento de técnicas de avaliação, de fácil aprendizado e 

reprodução, que considerem conscientemente os modelos e suas 

possíveis discrepâncias, evitando assim problemas graves na lógica 

e na interação da aplicação com seus usuários. Portanto, cabe a 

comunidade de IHC realizar a promoção da avaliação do 

conceptual misfit como uma forma de garantir a qualidade do uso e 

geração de sistemas que apresentem um uso mais natural e familiar 

aos usuários.  
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ABSTRACT 

This article describes the proposal for the organization of 

knowledge about Collaborative Learning Techniques whose aim 

is to represent knowledge about the essential elements that 

should be considered in the formal characterization of such 

techniques. It covers people, activities, resource and product, as 

well the relationship between these elements in order to 

contribute for building more cohesive collaborative 

environments and to promote the use of these techniques and 

reuse of this information in various learning environment 

configuration. 

Keywords 

Collaborative Learning Techniques, computer supported 

learning, Virtual Learning Environment.  

RESUMO 

Este artigo descreve a proposta de organização de conhecimento 

sobre técnicas de aprendizagem colaborativa, cujo objetivo é 

representar a informação sobre os elementos essenciais que 

devem ser considerados na caracterização formal de tais 

técnicas. Abrange pessoas, atividades, recursos e produtos, bem 

como as relações entre estes elementos, no intuito de contribuir 

para a construção de ambientes colaborativos mais coesos e para 

fomentar o uso de tais técnicas e do reuso dessas informações 

para configuração de ambientes de aprendizagem diversos. 

Palavras-chave 

Técnicas de Aprendizagem Colaborativa, aprendizagem apoiada 

por computador, Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 

Colaboração possibilita alcançar patamares superiores na 

aprendizagem, pois introduz metodologias interativas entre 

aluno e professor, de modo que gerem compreensão e 

interpretação da informação sobre determinados assuntos. A 

colaboração entre pequenos grupos, com objetivos alinhados, 

motiva a uma produção coerente e única nas atividades destes 

grupos e também nas atividades individuais, conforme Pimentel 

e Fuks [9]. Isto torna o grupo também, um instrumento para a 

construção coletiva do conhecimento. 

 Há na literatura diversas técnicas que sistematizam a 

colaboração, com vistas à aprendizagem. Estas técnicas podem 

ser classificadas por habilidades de aprimoramento e usualmente 

são utilizadas em contexto presencial, mas já demonstram 

modos de aplicação em ambientes semipresenciais, como os 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

Ambientes virtuais de aprendizagem têm ampliado as 

possibilidades de colaboração, como uma ferramenta para  

ensino-aprendizagem amplamente utilizada com auxílio da 

internet e fazendo parte do processo permanente de construção 

do conhecimento. Estes ambientes geram uma demanda 

crescente de uso de técnicas de aprendizagem colaborativa. As 

atividades de aprendizagem colaborativa são projetadas para 

serem executadas por pares ou pequenos grupos de trabalho, 

conforme Barkley[1]. O crescente uso destas técnicas fomenta 

também o crescimento do uso de sistemas e outras ferramentas 

de software que podem ser integrados aos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

Em tal contexto é necessário que o conhecimento sobre essas 

técnicas seja organizado e utilizado como elemento estruturante 

na concepção e desenvolvimento de ferramentas de suporte à 

implantação das técnicas, particularmente considerando os 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

O elemento central da proposta descrita neste artigo é a 

definição de uma ontologia para organizar e representar o 

conhecimento sobre técnicas de aprendizagem colaborativa, 

buscando ampliar seu uso em ambientes virtuais de 

aprendizagem, desenvolvida utilizando recursos integradores. A 

ontologia desenvolvida foi aplicada na modelagem e 

implementação de um sistema de recomendação das técnicas de 

aprendizagem, utilizado como experimento nesta pesquisa. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 152 - 156. Santiago de Chile.
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 Este artigo está composto da seguinte forma: a Seção 2 

descreve os trabalhos relacionados à pesquisa proposta; a Seção 

3 aborda a metodologia adotada para o desenvolvimento da 

pesquisa; a Seção 4 apresenta o desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa ; a Seção 5 as considerações finais. 

2.TRABALHOS RELACIONADOS 

Considerando a aprendizagem colaborativa um elemento de 

ruptura com a visão tradicional do processo de aprendizagem e 

uma base de sustentação para o ensino a distância, muitos 

trabalhos visam sua melhoria, facilitação de adoção, entre outros 

benefícios. Serão descritos, nesta seção alguns desses trabalhos:  

Melo et al [7] conceitua tópicos sobre Aprendizagem 

Colaborativa (Collaborative Learning) que podem ser utilizados 

em atividades didáticas presenciais de cursos superiores de 

tecnologia. Collaborative Learning Techniques (CoLT) é um 

conjunto de técnicas criadas para implementar os conceitos de 

aprendizagem colaborativa no ensino presencial. O 

conhecimento destas técnicas por uma quantidade crescente de 

docentes permitirá que se maximize o aproveitamento de 

atividades presenciais de ensino em grupos, teóricas e práticas, 

em sala de aula e em laboratórios.  

Fontes et al. [3] apresentam uma ontologia de domínio para 

solucionar o problema referente à falta de representação formal 

dos conceitos inerentes a Aprendizagem baseada em Problemas, 

buscando  facilitar o acesso a informações do domínio. Outro 

objetivo da ontologia proposta também é verificar se os 

estudantes estão cumprindo o ciclo deste tipo de aprendizagem. 

A aprendizagem baseada em problema é uma teoria de 

aprendizagem que enfatiza a colaboração e o trabalho em grupo 

para resolução de um problema. O que demonstra uma 

similaridade com ao trabalho que está sendo desenvolvido nesta 

pesquisa.  

No trabalho de Gava e Menezes [4] é apresentada uma ontologia 

de domínio para a aprendizagem cooperativa, cujo objetivo 

principal é descrever o conhecimento sobre os elementos 

essenciais que devem ser considerados na aprendizagem 

cooperativa e suas inter-relações. Intenciona, também, fornecer 

uma conceituação explícita sobre estes elementos, ajudando 

outras pessoas a compreenderem melhor esta área de 

conhecimento e contribui para a construção de ambientes 

cooperativos mais fundamentados. Mostra a ontologia como um 

mecanismo para entender melhor o domínio para o qual um 

software será construído. A pesquisa mostra a preocupação em 

ver o estudante como agente ativo no processo de aprendizagem, 

estimulando o trabalho em grupo e não a cultura do 

individualismo e da competição. 

Isotani et al. [6] tem o objetivo de apresentar um sistema 

inteligente que auxilia o professor a preparar antecipadamente 

atividades colaborativas que podem ser utilizadas em salas de 

aula presenciais, onde o computador não está presente. Feito um 

experimento em quatro salas de 5ª série de uma escola municipal 

mostrou que o sistema facilita a tomada de decisões pedagógicas 

importantes que influenciam positivamente o aprendizado dos 

alunos. Este sistema usa ontologias e tecnologias da Web 

Semântica, que utilizaram diversos conceitos oriundos de 

diferentes teorias da aprendizagem.  

Os trabalhos apresentados tratam da aprendizagem colaborativa 

como um todo, como no caso de Melo et al [7], Gava e Menezes 

[4] e Isotani et al [6]. Outros tratam de um contexto específico 

da aprendizagem colaborativa como a aprendizagem baseada em 

problemas tratada por Fontes et al [3]. Nenhum deles detalha 

aspectos relacionados às técnicas de aprendizagem colaborativas 

e suas aplicações em diferentes contextos. Este trabalho 

apresenta uma organização sobre o conhecimento de tais 

técnicas. Essa organização se concretiza na proposta de uma 

ontologia a ser apresentada mais adiante. 

3.METODOLOGIA 

Para dar suporte a organização do conhecimento, foi realizado 

um mapeamento sistemático da literatura Petersen et al [8] sobre 

ontologias em aprendizagem colaborativa, no entanto, não faz 

parte do escopo desta pesquisa apresentar os dados relativos a 

este mapeamento. Para complementar as informações obtidas 

através do mapeamento, foi realizado um survey sobre o estado 

da arte dos conceitos estudados.  

Para apoiar a padronização do processo de criação foi usada, 

como ferramenta agregadora do conhecimento, a Methontology 

conforme FIPA [2]. A estruturação do modelo conceitual do 

domínio, aqui tratado, foi criada utilizando a linguagem  

OntoUML, devido ao seu êxito na criação de ontologias em 

diversos domínios complexos.  

O conhecimento acerca das técnicas de aprendizagem 

colaborativa organizado como uma ontologia foi utilizada no 

desenvolvimento de um sistema de recomendação de tais 

técnicas. Um cenário de uso desse sistema foi descrito e a 

técnica sugerida pelo sistema foi analisada como uma instância 

da ontologia construída, o que exemplifica um possível uso da 

ontologia descrita neste artigo. 

3.1 Organizando o conhecimento sobre 
técnicas de Aprendizagem Colaborativa  
Aprendizagem colaborativa é um termo que abrange uma 

variedade de abordagens educacionais envolvendo um conjunto 

de esforços intelectuais por estudantes ou estudantes e 

professores juntos, como no trabalho descrito por Smith e 

Macgregor [10]. Baseia-se na ideia de construção social do 

conhecimento  e incentiva o desenvolvimento do 

pensamento crítico, da capacidade de influência mútua, 

intercâmbio de informações e resolução de problemas, dentre 

algumas capacidades. 

Desta forma o conhecimento se descentraliza da figura do 

professor e o aluno deixa o seu lugar de coadjuvante para ser 

protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Para atingir a 

Aprendizagem Colaborativa existem algumas técnicas que 

podem ser adotadas, como: Técnicas de Discussão, Ensino 

Recíproco e Jogos. 

As atividades de aprendizagem colaborativa são projetadas para 

serem executadas por pares ou pequenos grupos de trabalho, 

conforme Barkley [1]. O papel de mediador é exercido pelo 

professor, no qual ele lida com problemas que ocorrem 

comumente durante as atividades da aprendizagem colaborativa, 

tais como: participação desigual nas atividades, resistência ao 

trabalho em grupo, comportamento incompatível com as 

atividades, competição excessiva pela liderança do grupo, 

diferenças nos níveis de habilidade, o que demanda ao professor 

grande atenção e agilidade nas medidas de correção que possam 

ser favoráveis ao aprendizado dos estudantes. 
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3.2 Levantamentos, descrição e classificação 
das técnicas  
As técnicas de aprendizagem colaborativa podem ser 

categorizadas por suas habilidades de aprimoramento Barkley 

[1]. É importante reconhecer que muitos exercícios de 

aprendizagem colaborativa podem ser desenvolvidos para caber 

dentro das categorias que incluem:  

● Técnicas para discussão – esse conjunto de técnicas tem 

como principais características o intercâmbio de 

informações, ideias e opiniões em discussões abertas e 

provocativas. O objetivo delas, em geral, é: ajudar os 

estudantes na formulação de ideias e como expressá-las 

devidamente; encoraja-los a pensar. 

● Técnicas para ensino recíproco – nessas técnicas os 

estudantes são ao mesmo tempo aprendiz e professor, 

nelas é dada ênfase à troca mútua entre esses dois papéis. 

Objetivam-se a incentivar à interdependência, assim como 

ajudar na retenção de informações pelos alunos, que 

recebem reforço imediato de conceitos claros, 

sintetizando, esclarecendo e relatando ideias. 

● Técnicas de resolução de problemas – este grupo de 

técnicas foi desenvolvido para ajudar estudantes no 

aprendizado e prática de estratégias para resolução de 

problemas. Têm como finalidade ensinar estudantes a 

identificar informações relevantes para a solução de 

problemas, analisando diferentes aspectos do processo. 

● Técnicas com uso de organizadores gráficos de 

informação - esse tipo de técnica provê aos estudantes 

estruturas que os ajude a resumir textos, relembrar pontos 

chave e ideias, além de ajuda-los a avaliar e classificar 

eficientemente a ordem e integralidade dos processos de 

pensamentos de um grupo e apontar os pontos fortes e 

fracos de sua compreensão. 

● Técnicas de Foco na Escrita - de uma maneira genérica, a 

escrita pode treinar o pensamento crítico dos estudantes 

por ajuda na organização, resumo, integração e síntese de 

diversos elementos em uma ideia completamente coerente, 

e os torna cientes de seus próprios processos de 

aprendizagem. 

●  Técnicas usando Jogos – esse grupo de técnicas usa a 

participação em jogos como modo de envolver os alunos 

com os conteúdos de uma forma divertida, o que motiva 

muitos estudantes e promove a aprendizagem ativa através 

de habilidades de prática em refino e resolução de 

problemas. 

Tabela 1. Técnicas de aprendizagem colaborativa 
agrupadas por suas classificações e suas características 

(parcial). 

Tipos Técnicas Ferramentas ... Duração 

DISCUSSÃO Round Robin Mensagens de 

Texto 

Web conferência 

Fórum de 

discussão 

... Sessão única  

... ... ... ... 

TÉCNICAS 

PARA 

ENSINO 

RECÍPROCO 

Note-Taking 

Pairs 

Ambiente Virtual 

de 

Aprendizagem 

... Sessões 

únicas ou 

múltiplas 

... ...  ... 

JOGOS Team 

Scavenger 

Hunt 

Ambiente Virtual 

de 

Aprendizagem 

Mundo virtual 

... Sessão única 

... ... ... ... 

 

A Tabela 1 ilustra parcialmente as informações sobre as 

técnicas de Aprendizagem Colaborativa expostas por Barkley 

[1]. As técnicas foram categorizadas pelo tipo de abordagem 

que adotam e para cada uma delas são descritos dados sobre o 

tempo de aplicação da tarefa, se requer atividade síncrona ou 

assíncrona, sugere as ferramentas que possam ser adotadas para 

que seja aplicada, além de informar as características de cada 

uma delas. Também é mostrado o tamanho do grupo para a 

aplicação de cada técnica e o tempo de duração dos grupos, que 

pode ser somente durante uma ou múltiplas sessões de 

atividades. 

3.3 Desenvolvimento da ontologia 

O passo inicial no desenvolvimento da ontologia foi dado com a 

definição do domínio e escopo a serem tratados. O domínio da 

ontologia proposta é a representação e formalização semântica 

das técnicas de aprendizagem colaborativa. O escopo é dar 

suporte a aprendizagem colaborativa, através do conhecimento 

organizado e representando semanticamente, facilitando a sua di

 fusão e uso. 

Uma vez definidos o domínio e o escopo, fez-se necessário 

elencar questões de competência. Estas são questionamentos que 

a ontologia deve responder e que servem, também para sua 

futura avaliação. O desenvolvimento da ontologia proposta visa 

responder as questões de pesquisa expostas a seguir: Qual 

técnica é mais adequada ao tipo de cenário/ambiente? Quais 

ferramentas utilizar para aplicar uma técnica num cenário com 

suporte computacional? Quais técnicas combinam entre si para 

aplicação ao perfil de turma delineado? Em quais disciplinas 

poderá ser usada determinada técnica? Qual o tamanho da turma 

a qual a técnica é adequada? Que diferentes combinações de 

técnicas poderiam ser utilizadas em determinada modalidade de 

ensino (presencial, semipresencial ou a distancia)? Que 

habilidades são reforçadas pela aplicação de determinada 

técnica? 

Nesse contexto, a ontologia proposta é desenvolvida 

espelhando-se em alguns dos critérios estabelecidos pela 

Methontology. Na etapa de especificação, utilizando-se de 

linguagem natural, foi elaborado um documento contendo os 

principais objetivos e propósitos da ontologia; em seguida, a 

aquisição do conhecimento iniciou-se com a consulta ao estado 

da arte, à livros, ontologias pré-existentes e perdura até o 

presente momento; como conceitualização: foi tratada a 

estruturação do domínio do conhecimento, em um modelo 

conceitual, baseado no vocabulário obtido nas fases anteriores; 

como formalização o modelo conceitual originado é 
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representado através de uma linguagem formal através de um 

diagrama de classes usando a OntoUML, partindo da ideia que 

uma vez criada uma ontologia usando esta linguagem como 

modelo conceitual pode-se, então dar origem a diversas 

codificações, em diferentes linguagens (e.g., OWL DL, RDF, F-

Logic, CASL) visando maximizar diferentes requisitos não 

funcionais  Guizzardi e Halpin [5]; como forma de integração 

com outras pesquisas intenciona agregar a ontologia de técnicas 

de aprendizagem colaborativa à outras ontologias preexistentes, 

como por exemplo a ontologia construída em Gava e Menezes 

[4].  

Nas ontologias, as classes habitualmente são organizadas em 

taxonomias e representam algum tipo de interação da ontologia 

com um determinado domínio. A Figura 1 apresenta um modelo 

conceitual da ontologia descrita como um diagrama de classes 

em OntoUML. A seguir o modelo conceitual é detalhado. 

 

Figura 1. Modelo Conceitual da Ontologia em OntoUML 

 

A classe COLT representa o conjunto de técnicas de 

aprendizagem colaborativa. A classe COLT tem como atributos 

características comuns a todas as técnicas como:  características 

e descrição onde são definidas as habilidades que serão 

desenvolvidas em cada técnica, bem como seu contexto de 

aplicação;  tamanho do grupo (TamanhoMaxGrupo, 

TamanhoMinGrupo) que define o número máximo e mínimo de 

participantes de uma técnica; tempo de duração da aplicação 

(TempoMaxDuracao, TempoMinDuração) que é usado para 

definir o intervalo de tempo para a aplicação da técnica. Uma 

técnica pode ser usada em conjunto com outra, complementando 

ou melhorando seus resultados. Tal característica é apresentada 

pelo auto relacionamento na classe COLT.  A classe 

COLT é uma superclasse que é especializada nas categorias de 

técnicas definidas por Barkley [1] e detalhadas na Seção 3.2: 

Discussão, Jogos, Escrita, Ensino Recíproco, Resolução de 

Problemas e Organizadores Gráficos de Informação (Org 

Graficos). 

Uma técnica consiste em um conjunto de uma ou mais 

atividades (classe Atividade). Cada atividade possui uma 

descrição do que deve ser realizado e seus objetivos, além da 

duração prevista para sua conclusão.  Uma atividade é composta 

por uma ou mais tarefas (classe Tarefa). Uma tarefa é descrita 

por seus procedimentos.   Algumas dessas tarefas podem 

requerer o uso de uma ferramenta de suporte para sua execução, 

como por exemplo: uma tarefa em uma técnica pode ser discutir 

um determinado assunto, o professor pode definir que a tarefa 

deve ser executada por meio de uma ferramenta de comunicação 

síncrona (chat). Essas ferramentas estão relacionadas aos 

ambientes primários de aplicação das técnicas que Barkley [1] 

define: LMS (Learning Management System), Web 

Conferencing System, Imersive World e Open Enviroment. Tais 

ambientes estão representados no modelo pela superclasse 

Ambiente e suas subclasses. 

As COLT têm como participantes pessoas, representadas na 

classe Pessoa, que podem ser de dois tipos: professores e alunos. 

Essas pessoas podem ser agrupadas de modo a atender as 

especificidades de cada técnica. Tal característica é representada 

pelo auto relacionamento entre pessoas. Essas pessoas podem 

exercer diversos papéis (classe Papel) na execução da atividade 

usada, tendo como exemplo, a técnica Round Robin que possui 

os papéis de registrador e executor das regras.  

4. ANÁLISES DE RESULTADOS  
Como forma de exemplificar a aplicação da ontologia proposta 

nesta pesquisa, foi desenvolvido um sistema de recomendação 

baseado no conhecimento das técnicas representadas na 

ontologia. A partir das necessidades metodológicas do professor 

interessado em aplicá-las, o sistema deve recomendar uma 

técnica específica. Para verificar a viabilidade desse sistema, 

foram realizados testes funcionais, onde se definiu cenários de 

uso e verificou-se se as recomendações realizadas pelo protótipo 

atendiam a esses cenários. A seguir é apresentado um desses 

cenários, juntamente com a resposta do sistema de 

recomendação.  

Um professor da rede pública estadual tem uma turma composta 

por 30 alunos. Ele gostaria de realizar uma atividade para que 

esses alunos possam construir um conhecimento em conjunto e 

para isto busca uma técnica e modos de melhor utilizá-la para 

obter êxito em seu objetivo. Com a ajuda do sistema de 

recomendação ele poderá ter a resposta que deseja, bastando 

para isso, responder às perguntas que perfilarão uma técnica e a 

indicarão para implementação. Ele optou pela forma de 

comunicação síncrona; o tempo previsto de cada atividade varia 

bastante, mas ele tem pouco tempo e quer algo que dure de 5 a 

15 minutos; dentre as ferramentas que poderão ser usadas por 

seus alunos durante a aplicação dessa técnica ele escolheu as 

mensagens instantâneas. 

Com base nas características informadas pelo professor, no 

cenário apresentado, o sistema sugeriu uma técnica de 

aprendizagem colaborativa, do tipo Técnica para Discussão 

chamada Round Robin. As características informadas pelo 

professor e a recomendação dada pelo sistema estão 

apresentadas na Figura 2. 

A Round Robin é uma técnica de discussão na qual os alunos 

geram ideias e as comunicam um após o outro. A Figura 3 

ilustra a técnica Round Robin como uma instância da ontologia 

descrita na seção anterior. Para tanto foi utilizado o diagrama de 

componentes da UML. A técnica consiste no objeto 

RoundRobin da classe Discussão, que, por sua vez é subclasse 

de COLT. Tem como característica principal estruturar 

brainstorming e garantir a participação de todos os alunos. A 

técnica deve ser aplicada a grupos de 4-6 alunos, com a duração 

de 5 a 15 minutos. As atividades são compostas por determinado 

número de tarefas que apresentam os procedimentos para sua 
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execução como: elaborar as questões da atividade, formar os 

grupos, explicar a finalidade da atividade, acompanhar o tempo 

de andamento da atividade. As ferramentas para implementação 

deste exemplo são o text messenger, que na instância 

apresentada na figura corresponde à ferramenta Whatsapp de 

troca mensagens instantâneas, e cronômetro. Também 

representados na figura estão os professores e alunos, que 

podem ter diferentes papéis nesta atividade. 

 

Figura 2. Recomendação de técnica feita pelo sistema 

 

Figura 3. Instância da técnica Round Robin segundo a 
ontologia proposta 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo apresentou uma proposta de organização do 

conhecimento acerca das técnicas de aprendizagem colaborativa 

que culminou na proposta de ontologia de domínio para 

representar semanticamente tal conhecimento. A ontologia foi 

implementada utilizando a linguagem OntoUML e serviu de 

base para o desenvolvimento de um sistema de recomendação de 

técnicas em um ambiente virtual de aprendizagem. Foi 

apresentado ainda um cenário de uso para o sistema de 

recomendação, e a técnica recomendada foi representada como 

uma instância da ontologia proposta. A contribuição científica 

deste trabalho consiste em um elemento estruturante paras as 

técnicas de aprendizagem colaborativa. Os conceitos 

relacionados definem as relações envolvidas e, ao final, subsidia 

a formalização dessa estrutura, ao ser expressa em linguagem 

passível de “entendimento” pelo computador e facilitando o 
reuso da informação. 
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ABSTRACT 
As occurred technological developments, school management 

processes have adopted technologies that can better manage the 

information handled by such organizations. Information systems 

have enabled the processes carried out by educational institutions 

could be performed safely, quickly and with less time and effort 

required form. Thus this paper presents the analysis and the 

proposed adoption of an open source system for school 

management in an institution of private schools, to meet the 

organization's needs. The survey was based on information 

provided through interviews and a questionnaire administered at 

the institution, which identified the main activities carried out by 

the school and consequently the main features that the school 

management system should provide. As a result it became possible 

to identify the importance of the implementation of a school 

management system in an educational institution, since the better 

management of the administrative and educational activities carried 

out by such organization is possible. 

RESUMO 
À medida que ocorreu a evolução tecnológica, os processos de 

gestão escolar passaram a adotar tecnologias capazes de gerenciar 

melhor as informações manuseadas por tais organizações. Os 

sistemas de informação possibilitaram que os processos realizados 

pelas instituições de ensino pudessem ser executados de forma 

segura, rápida e com menor esforço. Dessa forma o presente 

trabalho apresenta a análise e a proposta de adoção de um sistema 

open source para a gestão escolar em uma instituição da rede 

particular de ensino, visando atender as necessidades da 

organização. A pesquisa foi baseada nas informações fornecidas 

por meio de diversas entrevistas e um questionário aplicado na 

instituição, que permitiu identificar as principais atividades 

desempenhadas pela escola e consequentemente as principais 

funcionalidades que o sistema de gerenciamento escolar deveria 

fornecer. Como resultado tornou-se possível identificar a 

importância da implantação de um sistema de gestão escolar em 

uma instituição de ensino, uma vez que é possível o melhor 

gerenciamento das atividades administrativas e pedagógicas 

realizadas por tal organização. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
Social and professional topics: Professional topics: Computing 

education: Computing education programs: Information systems 

education 

Termos Gerais 
Management. 

Palavras Chaves 
gestão educacional, software open source, erp, escola de ensino 

básico, estudo de caso 

1. INTRODUÇÃO 
Em um contexto geral o processo de administração escolar passou 

por inúmeras transformações ao longo dos anos, tendo em vista a 

importância da educação para o pleno desenvolvimento da 

sociedade. Assim surgiram novas práticas que possibilitaram maior 

desenvolvimento das instituições de ensino. Tais práticas foram 

introduzidas com a gestão escolar que possibilitou a junção das 

atividades administrativas e pedagógicas a fim de garantir melhor 

qualidade à educação [1].  

Com base nas definições de uma escola, apresentada por [2] e de 

uma organização, apresentado por [3], pode-se afirmar que a escola 

é vista como uma organização, uma vez que ambos os conceitos 

apresentam a necessidade de recursos físicos e a interação entre 

pessoas para atingir os seus objetivos triviais. 

Com base no aspecto de gestão escolar a tecnologia tem sido 

utilizada cada vez mais, quer sejam nos procedimentos acadêmicos 

como administrativos de uma instituição de ensino, agregando 

assim maior valor às praticas de gestão escolar. A utilização das 

tecnologias de informação tem proporcionado maior eficiência na 

realização das atividades, permitindo que os procedimentos 

educacionais dos diversos processos [4]. Além da redução de erros 

ou inconsistências de dados comuns para diversos departamentos. 

Diante dessa realidade as indústrias de softwares têm investido 

cada vez mais no desenvolvimento destes sistemas. Com a 

crescente utilização dos sistemas de informação pelas instituições 

de ensino, as informações puderam ser gerenciadas auxiliando 

assim o processo de tomada de decisão, tornando tais organizações 

mais competitivas.   

Os softwares livres (Open Source) também passaram a ser cada 

vez mais utilizados na educação, devido principalmente a economia 

gerada com licenciamento destes sistemas. Tais sistemas ainda 

permitem a valorização dos profissionais de tecnologia de 

informação locais, em critério de manutenção e adequação dos 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 157 - 166. Santiago de Chile.
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sistemas, e permitem o direcionamento dos investimentos para 

outras áreas da educação. 

Os softwares em geral podem proporcionar inúmeros benefícios à 

Gestão Escolar, que vão desde a organização dos dados 

acadêmicos ao suporte a tomadas de decisão. 

Com base neste contexto, este artigo apresenta uma análise teórica 

e prática das ferramentas Open Source (Fedena, I-Educar, 

Schooltool, e SIGA-EPCT) voltadas à Gestão Escolar com o 

objetivo de identificar uma ferramenta adequada às necessidades 

vivenciadas pela Escola Batista Ágape. A metodologia de pesquisa 

utilizada foi baseada em estudo de caso, por meio de análises 

teóricas e práticas, entrevistas e questionário aplicado aos 

envolvidos no ambiente de pesquisa.  

A Escola Batista Ágape é uma instituição da rede particular de 

ensino básico que atua há aproximadamente quatro anos na cidade 

de Paraíso do Tocantins - TO e que possui como mantenedora a 

Associação Social Ágape. Possui uma equipe de 21 funcionários e 

150 alunos.  

O ambiente pesquisado (o caso) trata-se de uma organização sem 

fins lucrativos, que proporciona atendimento e formação básica de 

boa qualidade para crianças. E apesar de possuir diversos 

computadores e Internet no local, não possuíam os processos 

administrativos e educativos automatizados, havia apenas o uso do 

Pacote Microsoft Office para atividades elementares, como geração 

de Ofícios, Memorandos e Informativos. 

Este trabalho é estruturado em seis capítulos, que são apresentados 

resumidamente a seguir: O primeiro capítulo compõe-se de uma 

breve introdução acerca do trabalho. No segundo capítulo, são 

apresentados alguns trabalhos a respeito da Tecnologia da 

Informação na Gestão Escolar. O terceiro capítulo é dedicado à 

revisão de literatura e estado da arte a respeito aos softwares Open 

Source na Gestão Escolar. No quarto capítulo, é apresentada a 

metodologia que foi empregada para a pesquisa e formulação de 

resultados que tal trabalho se propôs. No quinto capítulo, são 

apresentados os resultados gerais acerca das pesquisas realizadas 

bem como a análise de cada ferramenta estudada, além de 

apresentar o processo de instalação e testes das ferramentas 

analisadas, e indicar a ferramenta Open Source mais vantajosa 

para a instituição. No sexto capítulo, é apresentada a conclusão, 

fornecendo todos os detalhes para atendimento dos objetivos.  

2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 
GESTÃO ESCOLAR 

As Tecnologias de Informação e Comunicação são poderosas 

ferramentas em um ambiente escolar [5]. Neste caso as mesmas 

fornecem maior agilidade nos procedimentos acadêmicos e 

administrativos de todo o sistema educativo. 

Através de uma pesquisa realizada nas escolas públicas de ensino 

médio do município de Presidente Prudente/SP, apresentada em 

[6], buscou investigar as concepções dos gestores dessas escolas 

sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Educação. Para isso foram realizadas entrevistas e repassados 

questionários para 21 (vinte e um) gestores de escolas públicas 

estaduais que foram questionados sobre as contribuições das TIC’s 

em educação, seus benefícios para os alunos e para o trabalho 

docente. 

Em relação às contribuições das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação, percebeu-se através dos dados 

coletados nos questionários, que as TIC’s não são utilizadas apenas 

nos processos administrativos e burocráticos da Educação, mas 

também na busca e troca de informações [6].  

No que tange aos benefícios das TIC’s para os alunos, a pesquisa 

demonstrou que para grande parte dos gestores entrevistados as 

mesmas permitem maior desenvolvimento do aluno, uma vez que 

estimulam os alunos na busca por conhecimento além de tornar as 

aulas mais atraentes e melhorar o aprendizado dos mesmos. Em 

relação ao trabalho docente, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação trazem melhorias ao trabalho pedagógico 

possibilitando a aprendizagem de alunos e professores. 

A pesquisa apresentada em [6] também permitiu demonstrar os 

benefícios que as TIC’s possibilitaram ao trabalho do gestor. Neste 

caso, a maioria dos gestores concordou que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação “facilitam o trabalho administrativo e 

burocrático, pela agilidade na troca de informações, na 

prestação de contas da escola e na organização da vida 

funcional dos profissionais que nela atuam”. 

Neste sentido, percebe-se a importância das TIC’s na gestão 

escolar, uma vez que as mesmas auxiliam o trabalho administrativo 

e pedagógico de uma instituição de ensino. 

Outra pesquisa, apresentada em [7], também buscou investigar o 

impacto causado pela inclusão das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no trabalho de gestores de escolas públicas na cidade 

de Maceió/AL. Neste caso foi realizada uma pesquisa com 09 

(nove) gestores de 03 (três) escolas públicas abordando categorias 

como: Infraestrutura, Perfil dos gestores e Rotina de trabalho no 

ambiente escolar. 

Durante a pesquisa [7] pôde constatar que muitos documentos 

importantes para as instituições escolares não eram sequer 

informatizados. Não havia controle de fluxo de mercadorias nas 

escolas e algumas práticas pedagógicas eram realizadas de forma 

tradicional. Segundo o próprio autor, todas as situações expostas 

anteriormente poderiam ser melhoradas com a adoção de sistemas 

de gestão que possibilitassem agilidade nos procedimentos 

administrativos e pedagógicos e facilitasse o acesso às informações 

[7]. 

Com os dados obtidos, notou-se que os gestores entrevistados 

afirmaram que a inserção das TIC’s nas escolas públicas permitiu 

melhoria significativa na realização das atividades educacionais, 

além de tornar mais ágil e fácil as atividades administrativas 

realizadas, melhorar o processo de ensino-aprendizagem e 

contribuir nas relações entre os indivíduos.  

Com base nos trabalhos apresentados anteriormente é possível 

identificar os valores que as tecnologias agregam à gestão escolar, 

possibilitando o controle eficiente das unidades de ensino, dos 

fluxos de informações e facilitando a tomada de decisão. 

3. SOFTWARES OPEN SOURCE NO 
GERENCIAMENTO ESCOLAR 

Com o rápido avanço da tecnologia e crescente valor das 

informações, as instituições de ensino se viram obrigadas a adotar 

meios que auxiliassem no gerenciamento dessas informações. 

Assim, as escolas bem como as universidades, passaram a utilizar 

softwares que proporcionassem maior gestão dos procedimentos 

realizados.  
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Neste sentido, o uso dos softwares livres pelas organizações, bem 

como pelas instituições de ensino, ganhou mais espaço com o 

passar do tempo. Para [8] o uso do software livre tem aumentado 

devido às características destes sistemas, como: preço bem menor 

do que os oferecidos pelos softwares proprietários; código fonte 

acessível e possibilidade de copiar, modificar e distribuir o código 

fonte do sistema. 

De acordo com [9] os softwares livres foram adotados pelas 

escolas brasileiras principalmente pela economia gerada com a 

adesão dos mesmos. Neste caso, uma vez que os investimentos em 

sistemas livres são baixos, tais investimentos podem ser destinados 

a outras áreas na educação. 

Ainda em relação às vantagens dos softwares livres [10] afirma 

que a segurança e confiabilidade de tais sistemas, além da 

independência de fornecedor, são vantagens oferecidas pelos 

softwares livres que proporcionaram maior utilização destes 

sistemas. Assim tais vantagens permitem maior utilização destes 

sistemas por instituições de ensino. 

Neste aspecto, para avaliar a qualidade de software algumas 

características devem ser analisadas. Dentre elas estão: capacidade 

do sistema desempenhar suas funções em atendimento as 

necessidades do cliente; capacidade de tal software ser adaptado e 

assim ser utilizado pelo usuário, além de possuir nível de 

desempenho satisfatório para a organização, sendo neste caso 

capaz de tolerar falhas [11]. 

Assim, levando-se em consideração as características 

anteriormente apresentadas, os principais softwares livres para 

gestão escolar que atendem estes quesitos, e que estão detalhados a 

seguir, foram: Fedena, I-Educar, Schooltool e SIGA-EPCT. 

3.1. Fedena 

O Fedena corresponde a um software de código aberto inicialmente 

desenvolvido por uma equipe de desenvolvedores da Foradian 

Technologies, empresa localizada na Índia. A Foradian 

Technologies disponibilizou o código fonte de uma versão de seu 

software de gestão educacional à comunidade de código aberto 

[12]. 

De acordo com [13] o software Fedena garante “alto nível de 

otimização dos processos. Seu foco está na simplicidade, clareza 

e facilidade de uso”. E, não há necessidade de conhecimento 

avançado, uma vez que o sistema é fácil de ser utilizado. 

Apesar de ter sido desenvolvido na Índia, o Fedena conta com 

suporte em diversos idiomas, sendo eles: inglês, árabe, alemão, 

híndi, japonês, marata, português e espanhol. Isto permite que o 

sistema possa ser utilizado em diversos países [12]. 

Conforme [14], o software em questão possui módulos cuja 

interface com usuários do sistema é simples. Tal simplicidade 

permite que por meio de pequenas adaptações nos módulos o 

sistema atenda os mais diversos cenários. 

Ainda, segundo [14], o Fedena permite acesso para alunos, 

responsáveis dos alunos e funcionários da escola. O software 

também conta com um sistema de mensagens que permite maior 

comunicação dos usuários diretos do sistema. Além disso, o 

Fedena possibilita o acompanhamento do desempenho de um aluno 

no decorrer de sua vida acadêmica. 

Em relação aos módulos oferecidos pelo sistema, no que tange às 

atividades administrativas, o mesmo conta com o módulo de 

configuração, em que podem ser realizadas todas as configurações 

do sistema, módulo de recursos humanos no qual é realizada a 

gestão dos servidores que atuam em determinada escola e o módulo 

de finanças que gerencia as transações e pagamentos realizados, 

bem como demais procedimentos financeiros [15]. 

Em relação às atividades pedagógicas, o sistema possui módulos 

para gestão das frequências e participação dos alunos, criação e 

definição de calendário e horários, geração de boletins, controle dos 

exames realizados, entre outros [15]. 

O software Fedena está licenciado conforme licença Apache versão 

2.0. De acordo com o site do Projeto Fedena esta licença dá 

liberdade para que o sistema possa ser utilizado para fins pessoais, 

comerciais ou uso interno de uma organização. A licença ainda 

requer que haja uma cópia da mesma, caso seja feita redistribuição 

do software, além de proibir o uso de qualquer marca de 

propriedade do Fedena que venha a gerar dúvidas sobre o 

responsável pelo desenvolvimento do sistema [12]. 

O Fedena foi desenvolvido em Ruby on Rails, que segundo [16], o 

Rails trata-se de um framework para desenvolvimento Web voltado 

para a linguagem Ruby. O Ruby on Rails tornou-se uma ferramenta 

poderosa, devido ao seu design compacto e sua capacidade de 

adaptação frente aos novos desenvolvimentos baseados em 

tecnologias web. 

O Fedena pode ser utilizado tanto no Sistema Operacional 

Windows quanto no Linux. Dentre os requisitos necessários para a 

instalação deste software têm-se [12]: 

• Framework Rails, versão 2.3.5; 

• Linguagem Ruby, versão 1.8.7; 

• Gerenciador de pacotes RubyGems, versão 1.3.7; e 

• Banco de Dados MySQL, versão 5.0.  

3.2. I-Educar 

O software i-Educar trata-se de um software para gestão escolar 

que foi inicialmente desenvolvido pela Prefeitura Municipal de 

Itajaí - SC e que através de parceria com a Cobra Tecnologia S.A. 

foi disponibilizado no Portal de Software Público Brasileiro como 

um software livre. Atualmente este software é mantido pela 

Comunidade i-Educar a qual possui programadores, 

administradores de sistema e usuários que colaboram com o 

sistema [17]. 

Este software segue a licença GPL, que conforme abordada em 

tópicos anteriores possui quatro liberdades fundamentais: liberdade 

para executar o programa, para estudá-lo, para distribuir cópias do 

programa original e permite a distribuição das alterações 

realizadas. 

O principal objetivo deste software é “centralizar todas as 

informações do sistema educacional municipal, diminuindo a 

necessidade de uso de papel, a duplicidade de documentos, o 

tempo de atendimento ao cidadão e racionalizando o trabalho do 

servidor público” [18]. Com isso o i-Educar auxilia de forma 

significativa os processos de gestão escolar. 



160

O i-Educar é um sistema voltado para escolas municipais e que 

conforme afirmado anteriormente centraliza as informações do 

sistema educacional municipal. Neste caso, segundo [19], todas as 

informações ficam armazenadas em um único banco de dados, 

permitindo maior controle das atividades realizadas e maior 

integração das funcionalidades oferecidas. 

De acordo com o Portal do Software Público Brasileiro uma das 

características ou vantagens do i-Educar está relacionado ao fato do 

sistema ser totalmente on-line. Uma vez que o sistema é instalado, 

qualquer usuário cadastrado poderá acessá-lo através de um 

navegador web. 

O software i-Educar pode ser utilizado tanto através do Sistema 

Operacional Windows como Linux. Entre as funcionalidades 

oferecidas pelo i-Educar, o software conta como principais 

módulos: Escola, Biblioteca e Servidores. No módulo Escola o 

sistema fornece cadastro de alunos e responsáveis, turmas, séries, 

calendário letivo, geração de boletim e históricos escolares e outras 

atividades de cunho pedagógico, enquanto que no módulo de 

servidores é possível a gestão dos recursos humanos do ambiente 

escolar [17]. 

No que diz respeito ao módulo Biblioteca o sistema permite o 

cadastro de livros, bem como a realização de consultas, 

possibilitando controle de movimentações como empréstimos, 

devoluções, dívidas, entre outras [20]. 

O software i-Educar foi desenvolvido em PHP, uma linguagem de 

desenvolvimento voltada para a Web e que segundo [21], trata-se 

de uma linguagem de código aberto, e que possui como vantagens 

seu alto desempenho e sua portabilidade, ou seja, está disponível 

para diversos sistemas operacionais.  

Em relação aos pré-requisitos para instalação e uso do i-educar são 

necessários [17]: 

• PHP, com versão 5.2 ou superiores, com as extensões ext/psql, 

ext/gd e pecl/pdflib; 

• Biblioteca PDFLib; 

• Servidor Web Apache, ou outro que suporte o PHP; e 

• Banco de dados PostgreSQL versão 8.2. 

3.3. SchoolTool 

O software Schooltool foi inicialmente desenvolvido no ano de 

2000 por programadores e desenvolvedores que pertenciam a 

Shuttleworth Fundation. O sistema contou com uma versão pré-

alfa, mas que teve seu desenvolvimento interrompido e arquivado. 

No ano seguinte o projeto foi retomado, passando por algumas 

alterações ao longo do tempo e a partir de 2007 tais modificações 

passaram a ocorrer sucessivamente incluindo diversas melhorias ao 

sistema [22]. 

Atualmente o projeto do Schooltool é mantido por usuários, 

desenvolvedores, educadores e tradutores do sistema, bem como 

pelo principal financiador e fundador do projeto Mark 

Shuttleworth, que contribuem com o sistema [23]. 

O software Schooltool foi desenvolvido inicialmente em Java, mas 

dentre as alterações realizadas no decorrer do projeto passou-se a 

adotar a linguagem Python, que corresponde a uma linguagem de 

código aberto, orientada a objetos, utilizada no desenvolvimento de 

aplicações em diversos sistemas operacionais. E também é 

utilizada para desenvolver scripts focados em administração de 

redes. Uma de suas vantagens está na clareza e facilidade dos 

códigos que são criados [24]. 

O Schooltool está licenciado conforme a GPL versão 02. No 

momento da instalação todo o pacote do Schooltool é instalado 

com o servidor Web e com seu banco de dados que são 

respectivamente Apache e ZODB (Zope Object Database). Como 

é desenvolvido em Python o sistema poderia ser instalado em 

ambiente Mac OS, Windows, Linux ou Unix, mas neste caso o 

Schooltool é instalado apenas em plataforma Linux, uma vez que 

segundo a equipe de desenvolvimento, o sistema mostrou-se lento, 

além de sofrer perca de desempenho ao ser instalado em outras 

plataformas [25]. 

Dentre suas principais características técnicas, o software em 

questão conta com sistema de importação e exportação de dados, 

modelo de segurança personalizado com geração de permissões de 

acesso, é completamente traduzível e possui suporte ao CAS 

(Central Authentication Service), que corresponde a um sistema 

de autenticação de usuário [25]. 

Conforme [22], por ser o Schooltool voltado para a web, não há a 

necessidade de instalar o software no computador do usuário, o 

sistema pode ser acessado pela Internet, sendo neste caso 

necessário apenas um navegador para tal operação. Neste sentido o 

software permite acesso de alunos e professores ás funcionalidades 

proporcionadas pelo mesmo. 

Em relação às principais funcionalidades do sistema, o Schooltool 

usa um sistema de intervenção que possui como colaboradores os 

pais, alunos e professores, no qual permite criar metas para os 

alunos e assim acompanhar o progresso dos mesmos. O sistema 

também permite gerenciar calendários no que tange à escola, 

indivíduos e reserva de recursos, além de possibilitar a 

configuração dos campos que serão utilizados pela escola no 

sistema [25]. 

O Schooltool também permite gerenciar as frequências e notas dos 

alunos, permitindo lançamentos das notas pelos professores, gerar 

boletins e históricos escolares e realizar gestão de contatos como 

professores, alunos e responsáveis [25]. 

3.4. SIGA-EPCT 

O SIGA-EPCT (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da 

Educação Profissional Científica e Tecnológica) corresponde a um 

sistema cujo principal foco está em atender as necessidades da 

Rede Federal de Educação, sendo “desenvolvido pela rede e para a 
rede”. Trata-se de um sistema de código aberto e colaborativo, 

onde as Instituições Federais de todo o Brasil contribuem com o 

mesmo, além de receber apoio do Ministério da Educação do Brasil 

(MEC), através da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC) [26]. 

O SIGA-EPCT foi desenvolvido para atender todo o processo de 

gestão escolar de uma instituição federal de ensino. Neste caso o 

projeto foi dividido em dois sistemas: o SIGA-EDU responsável 

pela automatização de todas as atividades de cunho pedagógico e o 

SIGA-ADM que atua nos procedimentos administrativos das 

instituições [27]. 
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O SIGA foi desenvolvido em Java e para que haja êxito na 

instalação do mesmo, o sistema requer [28]: 

• Java Runtime Environment 7-51 (JRE), ou Ambiente de 

Tempo de Execução Java, que executa aplicações 

desenvolvidas nesta linguagem; 

• Servidor de Aplicação Glassfish, versão 2.1; 

• Ferramenta Apache Ant; e 

• Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL versão 

8.3. 

Os principais objetivos do projeto SIGA são: desenvolver um 

sistema que atenda todas as necessidades das unidades de ensino 

que pertençam à rede; envolver os servidores que atuam nas 

intuições no processo de desenvolvimento do sistema e permitir a 

integração com as bases de dados de outras unidades do governo 

federal [26]. 

Além disso, o projeto busca conceder para todas as unidades que 

são supervisionadas pela SETEC “um sistema integrado de gestão 

acadêmica, de efetiva funcionalidade, viabilizando a manutenção 

e atualização de forma rápida, com uma boa relação custo x 

benefício e que facilite o atendimento das diversas demandas por 

informações. Garantir segurança, integridade, rapidez e 

atualidade da base de dados das unidades acadêmicas ligadas a 

SETEC/MEC” [26]. 

No que diz respeito às funcionalidades oferecidas é importante 

ressaltar, conforme afirmado anteriormente, que o SIGA é dividido 

em dois outros sistemas que visa atender as atividades 

administrativas e pedagógicas de uma instituição.  Neste sentido no 

que tange às atividades administrativas os autores de [27] destacam 

que dentre as principais aplicações do SIGA-ADM estão a gestão 

de almoxarifado, patrimônio, controle de licitações, compras e 

recursos humanos. 

Em relação ao SIGA-EDU, o mesmo conta com os módulos de 

Infraestrutura, onde são especificados a estrutura organizacional e 

os ambientes de aprendizagem da instituição, e realização de 

cadastros dos envolvidos no sistema; e módulos voltados 

exclusivamente aos procedimentos pedagógicos, como período 

letivo, matrícula, registros acadêmicos e registros de diários. 

Nestes módulos o sistema permite gerenciar períodos letivos, 

calendários, grades horárias, regras de avaliação, diários de classe, 

realização de matrículas e outros [29]. 

Além disso, o SIGA-EDU também proporciona módulos para 

controle de usuários, gestão de estágio, processo seletivo e 

extensão, e ainda oferece diversos tipos de relatórios, como boletim 

escolar, declaração de matricula [29]. 

4. METODOLOGIA 
Para a pesquisa foi utilizada uma abordagem metodológica 

qualitativa conduzida por meio de um estudo de caso de um único 

caso realizado na Escola Batista Ágape, instituição mantida pela 

Associação Social Ágape, com sede na cidade de Paraíso do 

Tocantins – TO.  A pesquisa ocorreu entre Fevereiro de 2015 até 

Janeiro de 2016. 

Para a coleta de informações foram gerados questionários e 

entrevistas com funcionários da instituição pesquisada, com o 

intuito de identificar as principais atividades desempenhadas pela 

instituição e como estas eram realizadas. A base teórica para a 

formulação dos resultados foi baseada em livros, artigos, sites, 

teses e dissertações, além da análise de ferramentas Open Source.  

A Figura 1 apresenta detalhes da metodologia utilizada na pesquisa 

deste artigo e demostra o passo-a-passo de cada etapa do processo 

e os artefatos gerados. 

 
Figura 1. Metodologia da pesquisa. 

 

Na etapa inicial, (1) da Figura 1, através de pesquisas e revisão do 

estado da arte em relação a softwares livres voltados à Gestão 

Escolar, foram selecionados quatro softwares, dois conhecidos no 

contexto internacional e dois conhecidos no contexto nacional. 

Todos foram apresentados na Seção 3 deste artigo. 

Após a execução da segunda etapa do método definido, (2) da 

Figura 1, que foi uma análise geral da organização pesquisada, 

foram apresentados, de forma teórica e prática, os quatro softwares 

selecionados.   

Tal apresentação ocorreu com o objetivo de eliminar os softwares 

que não possuíam requisitos funcionais essenciais para a 

organização pesquisada. Sendo que desta pré-seleção deveria ser 

escolhidos apenas dois softwares para serem testados mais a fundo. 

Tais testes são com o objetivo de avaliar os requisitos não 

funcionais.  

A motivação para avaliação com dados reais da instituição com 

apenas dois softwares foi dada pelo porte da equipe da instituição 

que era pequena e pela eficiência da pré-seleção dos softwares, que 

foi realizada através da análise teórica e prática. 
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Logo, o processo de análise e seleção de um software livre que 

atendesse as necessidades e características da Escola Batista Ágape 

contou com duas etapas, assim como é apresentado no item (3) da 

Figura 1. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Como resultados obtidos pela pesquisa têm-se: as características 

gerais do ambiente pesquisado, informações da análise de 

requisitos de software para gestão escolar e pré-seleção dos 

softwares, e informações das instalações e testes dos softwares 

analisados. 

5.1. Informações Gerais do Ambiente 
Pesquisado 

Conforme apresentado na metodologia, 4 (quatro) softwares livres 

foram analisados na pesquisa, sendo eles: o Fedena, i-Educar, 

Schooltool e SIGA-EPCT. No que se refere a este último, a 

pesquisa contou apenas com o SIGA-EDU, que corresponde ao 

sistema do projeto SIGA-EPCT responsável pela gestão das 

atividades pedagógicas, sendo neste caso, o foco deste trabalho.  

Como afirmado anteriormente a Escola Batista Ágape atua no 

segmento da Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Com 

base nas respostas coletadas pelo questionário, a Figura 2 

demonstra a porcentagem de professores que atuam em cada 

segmento no ambiente em questão.  

 
Figura 2. Professor por segmento. 

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 2 a maior parte dos 

professores que atuam na Escola Batista Ágape, cerca de 67%, 

estão alocados no segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

enquanto que 33% destes profissionais atuam na Educação Infantil. 

Com base nas respostas do questionário, constatou-se também, que 

as atividades de planejamento escolar realizadas pelos professores 

correspondem ao plano de aula anual e semanal, e registro de 

frequências, notas e conteúdos. De acordo com os professores estes 

procedimentos são feitos com as ferramentas do Pacote Office, no 

caso, Microsoft Word e Excel.  

No que se refere ao plano de aula, os professores registram os 

conteúdos a serem ministrados em cada turma e os mesmos são 

impressos e passados para conhecimento da coordenação. Em 

relação ao registro de frequências, notas e conteúdos, estas 

informações são realizadas no diário de classe, que difere conforme 

o segmento (Educação Infantil ou Ensino Fundamental). 

De acordo com as respostas do questionário, na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (1º e 2º ano) o professor não trabalha com 

notas, mas sim com habilidades. Neste caso o diário corresponde 

apenas ao registro das habilidades desenvolvidas durante o 

bimestre e indicação se tal habilidade: não foi desenvolvida (ND), 

está em desenvolvimento (ED) ou foi desenvolvida (HD). 

Conforme afirmado pelos professores este procedimento é feito no 

Microsoft Word. 

Para o Ensino Fundamental (3º ao 5º ano), o diário corresponde à 

planilha do Excel, onde o professor lança as faltas e presenças dos 

alunos, o conteúdo ministrado em cada dia e as notas de cada 

aluno. Uma vez realizado estes registros, o diário é entregue à 

coordenação para ser corrigido e em seguida impresso e assinado 

pelo professor. 

Em relação à atuação da Coordenação, é realizada atividade de 

controle dos diários entregues pelos professores. Assim, a 

coordenadora corrige todos os diários, identificando possíveis 

erros. De acordo com a coordenadora esse “é um processo lento 
que demanda muito tempo da coordenação”.  

No que tange às atividades desempenhas pela secretaria, as 

mesmas correspondem às atividades de escrituração e arquivo 

escolar. Neste caso, conforme respostas do questionário, os 

procedimentos realizados pelos secretários são: emissão de 

declarações, boletins, históricos escolares e controle dos dados dos 

alunos.  

O processo de emissão de declarações é realizado apenas quando 

solicitadas pelos alunos, assim como ocorre no caso de históricos 

escolares. Em ambos, este processo é feito com a digitação de 

todos os dados. De acordo com a Secretaria, este processo é 

realizado no Microsoft Word, onde todos os dados necessários 

devem ser digitados.  

No caso dos boletins, os secretários afirmaram que este era o 

processo mais lento que os mesmos realizavam. Neste caso analisa-

se a nota do aluno de acordo com o diário do professor e assim 

inclui a nota de cada disciplina, aluno por aluno. Tal processo é 

realizado todo bimestre, sendo impresso e entregue aos 

responsáveis pelos alunos. 

No que se refere aos dados dos alunos, pôde-se constatar através 

das respostas do questionário, que este processo é feito apenas 

manualmente. Neste caso é preenchido a ficha do aluno com seus 

dados e de seus responsáveis, anexando cópias de seus 

documentos, e em seguida a mesma é arquivada.  

O questionário também buscou identificar se os colaboradores da 

instituição encontravam alguma dificuldade na execução de suas 

atividades e com qual frequência estas dificuldades ocorriam.  A 

Figura 3 demonstra tais ocorrências. 
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Figura 3. Ocorrência das dificuldades. 
De acordo com o gráfico apresentado na Figura 3, todos os 

questionados informaram que encontravam dificuldades na 

execução de suas atividades, sendo que a menor parte, cerca de 

23% destes, informaram que as dificuldades sempre ocorrem, 33% 

indicaram que tais dificuldades as vezes ocorrem e a maior parte 

dos colaboradores 44% destes, informaram que raramente 

encontram obstáculos na realização de suas atividades. 

O questionário ainda permitiu que os envolvidos no ambiente, no 

caso professores, coordenação e secretaria, indicassem quais as 

principais dificuldades encontradas durante a realização das 

atividades desempenhadas por cada função. As dificuldades 

encontradas estão dispostas na Figura 4. 

Figura 4. Principais dificuldades. 
Conforme o gráfico apresentado na Figura 4, cerca de 35% dos 

questionados informaram que a maior dificuldade encontrada está 

na demora do preenchimento das informações. Neste caso, tal 

dificuldade está diretamente relacionada com o preenchimento dos 

diários que, segundo os professores, corresponde a um processo 

que requer maior tempo para ser executado. 

Outra dificuldade encontrada está relacionada ao manuseio das 

planilhas e tabelas que compõem os diários. Assim, cerca de 29% 

dos colaboradores informaram que esta corresponde a um dos 

principais obstáculos encontrados e que segundo a Coordenação, 

tal dificuldade ocorre principalmente por falta de habilidade dos 

professores com as mesmas, e que assim acabam modificando 

campos (estrutura) de uso exclusivo da coordenação, tornando o 

processo de correção de diários desgastante. 

As demais dificuldades indicadas correspondem a: perda de 

informações (24%), que segundo professores, durante o processo 

de preenchimento do diário as informações “sumiam do nada”; 
ataques de vírus (6%), uma vez que os diários são entregues em 

pen drives sendo neste caso mais vulneráveis a ataques; e 

dificuldade na busca de informações (6%).  

Os questionados também puderam indicar as principais vantagens 

que um sistema de gerenciamento escolar poderia proporcionar na 

realização de suas atividades. Tais vantagens estão dispostas no 

gráfico apresentado na Figura 5.  

Figura 5. Principais vantagens do sistema de gestão escolar. 
Segundo os colaboradores as principais vantagens que podem ser 

proporcionadas por um sistema de gestão escolar são: a agilidade 

durante o preenchimento das informações (21%) e a segurança dos 

dados que são manipulados (21%), ou seja, uma vez implantado 

um sistema, as atividades executadas seriam realizadas de forma 

mais rápida e mais segura. 

A facilidade no manuseio dos dados (18%) e menor esforço e 

tempo (18%) também foram indicadas como vantagens oferecidas 

pelos sistemas de gerenciamento escolar, uma vez que estes 

sistemas facilitariam a execução das atividades desempenhadas. 

Além disso, os questionados ainda informaram que a facilidade na 

geração de relatórios (14%) e a informatização dos dados (8%) 

também correspondiam às vantagens fornecidas por um sistema de 

gestão escolar, já que tais sistemas permitiriam a geração 

automática de relatórios, além de fornecer maior controle dos dados 

referentes aos alunos, uma vez que tais informações poderiam ser 

informatizadas. 

5.2. Análise de Requisitos de Software para 
Gestão Escolar e Pré-seleção dos 
Softwares 

Assim, uma vez analisadas todas as informações geradas pelo 

questionário, identificaram-se as principais funcionalidades que o 

sistema de gerenciamento escolar deveria oferecer para que as 

necessidades da Escola Batista Ágape fossem sanadas. 

Neste caso, dentre os quatro softwares indicados e analisados 

(Fedena, i-Educar, Schooltool e SIGA-EPCT), dois deles 

apresentaram-se mais adequados á Escola Batista Ágape, sendo 

eles o i-Educar e o SIGA-EPCT. 

Em relação aos softwares Fedena e Schooltool, mesmo com 

suporte a tradução, ambos os sistemas apresentaram-se com falhas 

no suporte ao português, assim muitos termos não possuíam 

clareza quanto ao seu real significado. Além disso, uma vez que 

ambos os softwares foram desenvolvidos seguindo outro padrão 

cultural, não se enquadraram completamente ao modelo de 

educação brasileiro.  No que diz respeito à usabilidade, tanto o 

Fedena quanto o Schooltool mostraram-se de difícil navegação. 

A seguir é demonstrado o processo de instalação e teste dos 

softwares i-Educar e SIGA-EPCT, a fim de chegar àquele que 

melhor se enquadre à escola.   
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5.3. Instalação e Testes dos Softwares 
Analisados 

Com base na seleção dos softwares SIGA-EDU e i-Educar, foi 

aprofundada a forma de análise dos softwares que melhor se 

adequava a instituição pesquisada. Tal aprofundamento se deu 

através da instalação e uso de ambos os softwares na Escola 

Batista Ágape para o gerenciamento escolar.  

Nesta etapa, o objetivo foi identificar o software que melhor se 

adequava ao ambiente pesquisado, permitindo filtrar como os 

funcionários lidavam com os sistemas instalados, explorando 

interface, desempenho e relatórios. 

Ambos os softwares foram instalados e testados utilizando a 

Interface Gráfica do VirtualBox, versão 5.0.10. O processo de 

instalação e configuração do SIGA-EDU ocorreu no Sistema 

Operacional Linux (x86), na distribuição Ubuntu, versão 10.04 

LTS, no qual todos os procedimentos foram realizados via 

terminal, sendo necessário neste caso estar autenticado com um 

usuário root (super usuário). 

A instalação do software i-Educar foi realizada no Ubuntu versão 

12.04 LTS, e para que este procedimento tivesse êxito foram 

utilizados os scripts de instalação disponibilizados no GitHub. Tais 

scripts contêm todos os comandos necessários para a instalação do 

i-Educar. Em se tratando do GitHub, este corresponde a um serviço 

de hospedagem, que é utilizado como repositório online de códigos 

fonte tendo como principal vantagem, permitir que tais códigos 

sejam alterados ao mesmo tempo por usuários diferentes. 

Diferentemente do SIGA-EPCT, para que ocorra a instalação via 

terminal do i-Educar é necessário estar autenticado com um usuário 

diferente de root. Seguindo os scripts disponibilizados no GitHub, 

primeiro é instalado e configurado o ambiente de desenvolvimento, 

neste caso realizando a instalação do servidor Web Apache e do 

PHP5.  

Uma vez que os softwares foram instalados, os mesmos passaram 

pela fase de testes a fim de verificar seus requisitos e assim 

identificar o software que venha a suprir as necessidades da Escola 

Batista Ágape. Neste caso, foram analisados requisitos funcionais 

relacionados às funcionalidades oferecidas pelos sistemas e 

requisitos não funcionais que se referem às características e 

aspectos internos do sistema. 

No que tange aos requisitos funcionais, o sistema deveria fornecer 

as atividades consideradas primordiais para a escola. Neste caso 

conforme resultados dos questionários, o sistema deve fornecer: 

• Gestão de diários; 

• Geração de boletins, declarações e históricos escolares; e  

• Ficha do aluno.  

Assim, no que diz respeito às informações referentes aos alunos, o 

sistema deve permitir o cadastro dos dados pessoais dos alunos 

como: nome, endereço, data de nascimento, telefone, entre outros, e 

dados de seus responsáveis. Em relação à gestão de diários, o 

sistema deve permitir o cadastro de disciplinas, conteúdos e 

professores; registro de frequências e sistema de cálculo de notas, 

além de possibilitar acesso de professores e coordenação. 

Em relação à geração de relatórios como boletins, histórico escolar 

e declarações, o sistema deve permitir que estes sejam emitidos 

levando em conta os dados dos alunos e dos diários.  

Ressalta-se que a escola desempenha outras atividades, mas as 

listadas anteriormente são as que necessitam, em caráter de 

urgência, serem aprimoradas. Assim, outras funcionalidades 

oferecidas pelos sistemas agregariam valor às atividades 

executadas pela escola.  

Durante os testes dos softwares i-Educar e SIGA-EPCT, cada uma 

das atividades listadas acima foram analisadas e verificadas como 

as mesmas eram executadas por cada software. Neste sentido, o 

resultado da análise dos requisitos funcionais de cada software é 

apresentado na tabela a seguir. 

Assim, no que diz respeito à ficha do aluno, ambos os sistemas 

mostraram-se eficientes, uma vez que a ficha do aluno foi gerada 

tendo como base os dados pessoais dos alunos e de seus 

responsáveis.  

Em relação ao processo de diários, o software i-Educar mostrou-se 

incompleto uma vez que este módulo não é oferecido pelo sistema. 

O software oferece apenas a inclusão de notas e faltas por parte do 

professor, o qual lança as notas dos alunos e o total de faltas de 

determinado aluno durante o período considerado. Neste caso, não 

é proporcionado pelo sistema a inclusão de conteúdo e o controle 

de faltas por dia.  

Tabela 1. Requisitos funcionais do I-Educar e SIGA-EPCT. 

Requisitos 
Funcionais 

I-EDUCAR SIGA-EPCT 

Ficha do Aluno X X 

Diários Não tem. Diário Completo; 

Acesso pela 

Coordenação e 

Impressão de 

Diário. 

Relatórios X Emitidos pelos 

alunos; 

Biblioteca X Não tem. 

Recursos 
Humanos 

X Não tem. 

Plano de Ensino Não tem. X 

Materiais de 
Apoio 

Não tem. X 

Conselho de 
Classe 

Não tem. X 

O SIGA em contrapartida, oferece diário completo para acesso do 

professor. Neste caso o sistema permite a gestão do conteúdo 

ministrado pelo professor em cada dia, o registro de frequência do 

aluno por dia, a inclusão de todas as avaliações realizadas em 

determinado período e a inclusão das notas. Além disso, o sistema 

permite acesso pela coordenação, que poderá realizar a correção do 

mesmo e possibilita a impressão do diário.  

Ressalta-se que o módulo de diário, neste caso oferecido pelo 

SIGA, contempla apenas o sistema de avaliação numérica. No caso 
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da avaliação por habilidades o sistema conta com módulo voltado 

para este tipo de avaliação, mas que ainda não foi homologado. 

No que tange a emissão de relatórios ambos os sistemas 

permitiram a emissão de boletins, declarações e históricos 

escolares. Ressalta-se que no SIGA, tais relatórios podem ser 

emitidos pelos alunos através da autenticação de usuário.  

Dentre outras funcionalidades oferecidas por tais sistemas, o i-

Educar conta com módulo para gestão de Biblioteca, e módulo 

voltado à gestão dos recursos humanos de uma instituição. Em 

relação ao SIGA, este oferece, além das funcionalidades descritas 

anteriormente, vários tipos de relatórios que podem ser emitidos, 

registro de conselho de classe, inclusão de plano de ensino e de 

materiais de apoio utilizados pelos professores. 

Uma vez que os requisitos funcionais de cada um dos softwares 

foram analisados, é necessária a verificação dos requisitos não 

funcionais de cada sistema, avaliando assim o desempenho, 

usabilidade, segurança e confiabilidade de cada um dos softwares. 

Tal análise é disposta na tabela a seguir. 

Tabela 2. Requisitos não funcionais do I-Educar e SIGA-
EPCT. 

Requisitos Não 
Funcionais 

I-EDUCAR SIGA-EPCT 

Desempenho 
(velocidade, 

eficiência e tempo 
de resposta) 

X X 

Usabilidade Dificuldade no 

preenchimento de 

algumas 

informações. 

X 

Segurança X X 

Confiabilidade Falhas na inserção 

de informações. 

X 

Neste aspecto, durante os testes, pôde-se avaliar o desempenho dos 

softwares em questão, levando em consideração a velocidade, 

eficiência e tempo de resposta de cada sistema. Neste caso, ambos 

os sistemas apresentaram-se com tempo de resposta de realização 

de processos quase que em tempo real, ou seja, o nível de 

desempenho foi significativo uma vez que as requisições eram 

solicitadas.  

Ao avaliar a usabilidade do software i-Educar encontrou-se 

dificuldade no preenchimento das informações, uma vez que à 

medida a que esta ocorria percebia-se a dependência em relação a 

outros elementos. Neste caso, o sistema não apresentava uma 

sequência para o preenchimento das informações, sendo necessário 

em muitas vezes encerrar um cadastro para que certas informações 

úteis em tal cadastro fossem inseridas. Tal requisito avaliado no 

SIGA, se mostrou eficiente, uma vez que ao inserir determinada 

informação o sistema descrevia os requisitos necessários para que 

tal procedimento acontecesse. 

Na avaliação do requisito segurança, ambos os sistemas 

possibilitam controle de acesso das informações. Assim, tanto o i-

Educar quanto o SIGA permitem a criação de usuários, neste caso 

com login e senha, além de admitir a criação de grupos de acesso 

na qual as permissões são definidas. Logo, uma vez que um 

usuário é inserido em determinado grupo, este acessa apenas as 

permissões pertinentes ao grupo em que está incluído.   

E por fim, no que diz respeito à confiabilidade percebeu-se que o 

SIGA não apresentou falhas durante a realização dos testes. No 

caso do i-Educar as falhas ocorreram durante a inserção de algumas 

informações, a exemplo do processo de cadastro das disciplinas, 

mas neste caso o sistema foi recuperado rapidamente não havendo 

perca de dados do sistema. 

6. CONCLUSÕES 
A informação, com o passar do tempo, se tornou primordial para as 

organizações, uma vez que auxiliam no processo de tomada de 

decisão, atuando como diferencial e assim possibilitando que tais 

organizações atinjam seus objetivos. Neste aspecto, a tecnologia 

passou a ser ferramenta fundamental para a gestão destas 

informações.  

No que diz respeito às instituições de ensino, estas passaram a 

adotar as tecnologias de informação para maior agilidade em suas 

atividades administrativas e pedagógicas. Assim, muitos softwares 

passaram a ser utilizados no processo de gerenciamento escolar, 

ressaltando a atuação dos softwares livres que obtiveram maior 

espaço em decorrência das vantagens oferecidas por estes sistemas. 

Este trabalho buscou realizar a análise de softwares livres voltados 

ao gerenciamento escolar, cujas funcionalidades atendessem as 

necessidades da Escola Batista Ágape. Neste caso, os dados 

coletados pelo questionário permitiram identificar as atividades 

desempenhadas pela escola e como estas eram realizadas, e assim 

identificar o software que melhor se adequasse a realidade da 

escola em questão. 

O uso de um software de gestão escolar é fundamental para a 

realização das atividades pedagógicas de uma instituição de ensino, 

tendo em vista que o mesmo proporciona maior agilidade nas 

atividades a serem desempenhadas e melhor gerenciamento das 

informações manuseadas. 

O processo realizado possibilitou identificar o software para gestão 

escolar que melhor atendeu as necessidades da escola, neste caso o 

SIGA-EPCT. Tal software mostrou-se adequado à Escola Batista 

Ágape, uma vez que o sistema possibilita a realização das 

atividades consideradas cruciais para o desenvolvimento da 

organização, além de mostrar-se eficiente em relação aos requisitos 

não funcionais analisados.  

Ressalta-se que tal sistema não contempla o método de avaliação 

por habilidades, utilizado pela escola nos segmentos da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (1º e 2º ano). Contudo, tal módulo 

do sistema foi desenvolvido, porém ainda não foi homologado. 

Neste caso mesmo que o módulo para sistema de habilidades não 

seja homologado, o SIGA-EPCT ainda pode ser utilizado pela 

escola em questão, uma vez que este atende as demais necessidades 

vivenciadas pela escola.  

Assim, no que compete ao sistema de habilidades, a escola pode 

utilizar as ferramentas do Pacote Office, no caso Word e Excel, 

para realizar tal processo tendo em vista que o método de 

habilidades é utilizado apenas como relatório do desempenho do 

aluno no decorrer do período considerado. 

Como trabalhos futuros, espera-se a implantação do SIGA-EPCT, 

bem como a total utilização das funcionalidades oferecidas pelo 
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sistema, permitindo assim a informatização de todas as atividades e 

garantindo maior qualidade aos procedimentos executados. 
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ABSTRACT 
Experiments related to Massive Open Online Courses (MOOCs), have 

driven the development of platforms that can be used by instructors and 

academic institutions to offer this type of course. However, there are gaps 

on how the learning process can be achieved on these platforms and how 

they can be characterized and compared. In order to contribute to this 

discussion, this study tried to identify an initial set of pedagogical 

requirements that can be used to define, analyse, and compare MOOCs 

platforms. Thus, we used principles from Educational Research Design and 

methodological approach. First, the preliminary set was originally defined 

from a literature review and reviewed by specialists. Second, to illustrate 

the application of the resulting set and also validate it, Tim Tec, Google 

Course Builder, and MiríadaX platforms were presented. Moreover, a 

comparative analysis between them was conducted. It is expected that 

current results can assist the development of adequate MOOCs platforms 

for teaching and learning in this context. 

RESUMO 
Experimentos relacionados aos cursos online, abertos e massivos, do inglês 

Massive Open Online Courses (MOOCs), têm impulsionado o 

desenvolvimento de plataformas que podem ser utilizadas por instrutores e 

instituições acadêmicas para ofertar esse tipo de curso. Entretanto, existem 

lacunas sobre como o processo de aprendizagem pode ser alcançado nessas 

plataformas e como elas podem ser caracterizadas e comparadas. A fim de 

contribuir com essa discussão, este trabalho buscou identificar um conjunto 

inicial de requisitos pedagógicos que podem ser usados para definir, 

analisar e comparar plataformas de MOOCs. Para isso, utilizou-se os 

princípios da Educational Design Research como abordagem 

metodológica. O conjunto foi inicialmente definido a partir de uma revisão 

bibliográfica e revisado por especialistas. Para ilustrar a aplicação do 

conjunto obtido e, também, validá-lo, as plataformas Tim Tec, Google 

Course Builder e MiríadaX foram apresentadas e uma análise comparativa 

entre elas foi conduzida. Espera-se que os resultados obtidos auxiliem o 

desenvolvimento de plataformas de MOOCs propícias para o ensino e 

aprendizagem nesse contexto. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and education]: Computer Uses in Education: 

Collaborative learning, Distance learning. 

Termos Gerais 
Design, Experimentation, Theory. 

Palavras Chave 

Massive Open Online Courses; Cursos Online, Abertos e 

Massivos; Plataformas de MOOC; Requisitos; Design; Estudo; 

Google Course Builder, Tim Tec, MiríadaX. 

1. INTRODUÇÃO 
O movimento da Educação Aberta tem estimulado o surgimento de 

novas práticas de ensino e aprendizagem mediadas pelas 

tecnologias digitais. De acordo com Santos [16], tais práticas estão, 

não exaustivamente, relacionadas (i) à liberdade do estudante em 

decidir onde estudar, (ii) à utilização da autoinstrução, com 

reconhecimento formal ou informal do conhecimento adquirido e 

emissão opcional de certificados; (iii) à possibilidade de estudar a 

partir de módulos ou por outros meios compatíveis com o contexto 

e os objetivos do estudante; (iv) ao acesso à aprendizagem, 

independentemente da barreira física, social, cultural ou financeira 

do estudante. Outras práticas, mais específicas, são os Recursos 

Educacionais Abertos (REAs) [19], as Práticas Educacionais 

Abertas (PEAs) [20], o Acesso Aberto (Open Access) [22], a 

iniciativa OpenCourseWare [21] e os Cursos Online Abertos e 

Massivos (Massive Open Online Courses – MOOCs), dentre 

outras.  

Considerando o contexto dos MOOCs, embora não exista uma 

definição amplamente aceita, eles podem ser caracterizados 

segundo dois aspectos essenciais: são cursos abertos e permitem 

escalabilidade [5, 10, 23]. O primeiro aspecto refere-se à ausência 

de pré-requisitos formais para estudar, ou seja, mesmo alunos que 

não estejam regularmente registrados na instituição promotora 

podem participar. Entretanto, também pode estar relacionado ao 

uso de recursos educacionais abertos ou à disponibilização do 

curso, de forma aberta para uso e reuso. Quanto à escalabilidade, o 

curso deve ser projetado de forma a atender o crescimento 

exponencial de matrículas, podendo chegar a centenas de milhares 

de usuários participando em cada oferta de curso. 

Tais cursos vêm sendo ofertados em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAS), tais como Moodle (https://moodle.org) e 

Sakai (https://sakaiproject.org/), ferramentas da Web 2.0 (blogs, 

wikis), redes sociais [5, 25], mas, principalmente, por meio de 

plataformas de MOOCs que surgiram, predominantemente, a partir 

de 2012, em decorrência de experimentos realizados por empresas 

americanas e européias de base tecnológica com ênfase em 

educação, tais como Coursera (www.coursera.org), edX 

(www.edx.org), MiríadaX (miriadax.net), Future Learn 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 167 - 176. Santiago de Chile.
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(www.futurelearn.com), Udacity (www.udacity.com), novoEd 

(novoed.com), dentre outras. 

Embora o foco sobre as ferramentas que têm contribuído para o 

desenvolvimento e popularização da modalidade de ensino a 

distância tenha se ampliado de AVAs para plataformas de 

MOOCs, ainda existe uma lacuna em compreender o estado atual 

dessas plataformas e os recursos que elas oferecem para atender a 

complexidade e características específicas envolvidas no processo 

de ensino e aprendizagem em cursos online e abertos. 

De acordo com Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce e García-Peñalvo 

[6], as pesquisas atuais tentam comparar plataformas de MOOCs 

levando em consideração aspectos gerenciais e tecnológicos. Por 

exemplo, Kuntz e Ulbricht [24] consideraram aspectos de 

usabilidade em MOOCs. Peters e Seruga [12] analisaram as 

principais plataformas de MOOCs usadas por algumas das mais 

importantes universidades ao redor do mundo. Elas foram 

comparadas considerando indicadores administrativos, tais como o 

número de cursos, estudantes e instituições parceiras. Taneja e 

Goel [18] também apresentaram um estudo comparativo das 

plataformas Coursera, edX e Udacity, destacando aspectos 

operacionais, tal como o apoio ao m-learning e as estratégias que 

estão sendo usadas para superar a alta taxa de desistência, a falta 

de disponibilidade do conteúdo em diversas linguagens, e a 

validação/reconhecimento da identidade do usuário.  Já Conache et 

al. [29] fizeram uma análise comparativa de plataformas de 

MOOCs em termos de modelo de negócios, desenho do curso 

(especializações, cursos sob demanda, etc) e popularidade entre 

usuários. 

Entretanto, existe uma demanda por trabalhos que se propõem a 

investigar mudanças pedagógicas que proporcionem adequações 

nesses ambientes, para que eles atendam às características de cada 

tipo de curso e permitam um gerenciamento mais eficiente das 

características dos MOOCs, tais como a heterogeneidade (perfil, 

idade, objetivos de aprendizagem, nível acadêmico) e o uso 

massivo. 

Nesse cenário, este trabalho teve como principal objetivo estudar o 

contexto atual das plataformas de MOOCs e propor um conjunto 

inicial de características e funcionalidades pedagógicas que tais 

plataformas deveriam apoiar. Tal conjunto pode ser útil na 

construção de um modelo futuro de avaliação e comparação de 

plataformas de MOOCs. Pode, também, ajudar equipes a 

compreenderem os recursos já disponíveis nesse tipo de 

plataforma, bem como identificar os recursos necessários para se 

desenhar experiências efetivas de aprendizagem em MOOCs. 

Adicionalmente, os resultados apresentados podem servir como 

base para a concepção ou adequação de plataformas a partir da 

análise das ferramentas consideradas. 

Sendo assim, este artigo está organizado como se segue. A Seção 2 

destaca os conceitos fundamentais sobre MOOCs e plataformas. A 

abordagem metodológica utilizada na condução deste trabalho é 

brevemente apresentada na Seção 3. A Seção 4 descreve resultados 

oriundos de um levantamento bibliográfico sobre requisitos 

pedagógicos úteis na definição de plataformas de MOOCs. A 

Seção 5 apresenta uma análise de três plataformas, as quais são 

comparadas a partir do conjunto de requisitos pedagógicos definido 

anteriormente. Resultados obtidos a partir dessa análise são 

sumarizados na Seção 6. Conclusões e trabalhos futuros são 

discutidos na Seção 7. 

2. MASSIVE OPEN ONLINE COURSES: 
CONTEXTUALIZAÇÃO E PLATAFORMAS 
Considerando o movimento da educação aberta e o 

desenvolvimento do ensino a distância, o termo MOOC foi 

utilizado, pela primeira vez, em 2008, para descrever um curso 

oferecido pela University of Manitoba, no Canadá. O curso, 

intitulado “CCK08: Connectivism and Connective Knowledge”1,  

atraiu, aproximadamente, 24 estudantes pagantes, da própria 

universidade. O curso foi então oferecido na versão online, 

atraindo mais de 2.000 participantes adicionais. Os participantes 

adicionais realizaram o curso de forma aberta e gratuita, sendo 

encorajados a se engajar em um curso baseado na aprendizagem em 

rede e a aprender em ambientes distribuídos. Esse curso e seus 

sucessores, tais como o Personal Learning Environments Networks 

and Knowledge Course (connect.downes.ca) e o Change 

(change.mooc.ca), dentre outros, deram origem a um modelo de 

MOOCs denominado cMOOC, ou MOOC conectivista.  

Nesse tipo de curso, o conteúdo não está centralizado em uma 

única plataforma ou em um ou dois professores. O conteúdo pode 

ser localizado em qualquer lugar na internet e qualquer pessoa pode 

oferecer conteúdo relevante, não apenas o professor. Dessa forma, 

o curso consiste em conjuntos de conexões feitas a partir do 

conteúdo disponível na internet e a partir de discussões entre os 

participantes. Os instrutores do curso também podem usar uma 

ferramenta de agregação de conteúdo, a fim de trazer todo o 

conteúdo para um só lugar. 

Apesar das experiências anteriores, o termo MOOC começou a ser 

discutido, mais amplamente, somente a partir de 2012, devido à 

popularidade das plataformas experimentais lançadas por startups 

americanas e européias. Inclusive, 2012 foi considerado o ano dos 

MOOCs, segundo o jornal americano The New York Times2. Além 

disso, o termo MOOCs vem sendo citado em importantes relatórios 

que apontam tendências educacionais em todo o mundo, tal como o 

NMC Horizon Report3. 

Tais experimentos tecnológicos e educacionais ajudaram a definir 

um outro modelo de MOOCs, denominado xMOOC ou MOOCs 

extensionistas, entendidos como cursos online oferecidos por 

professores de instituições renomadas, que disponibilizam seus 

cursos (e conteúdos educacionais associados) de maneira aberta 

para que possam ser acessados de forma livre e em grande escala 

pela web [9, 10].  

Embora não exista uma definição comum e formalmente aceita 

para os modelos de MOOCs existentes, as instâncias de cMOOCs, 

xMOOCs e outros tipos, tais como os mMOOCs 

(MechanicalMOOCs) [30, 31], aMOOCs (adaptiveMOOCs) [32], 

e SPOCs (Small Private Online Courses) [33], têm motivado o 

desenvolvimento de ferramentas que apresentam diferentes 

características e serviços relacionados ao armazenamento e entrega 

de MOOCs. 

Conforme identificado em Fassbinder, Delamaro e Barbosa [5], 

tais ferramentas podem ser classificadas em plataformas e 

                                                                   

1
https://sites.google.com/site/themoocguide/3-cck08---the-distributed-

course 

2
http://goo.gl/WBY2ea 

3
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2015.pdf 
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provedores de MOOCs. De forma geral, uma plataforma de 

MOOC pode ser instalada e modificada por indivíduos ou 

instituições que desejam oferecer cursos abertos, online e massivos. 

As principais plataformas identificadas são: Google Course Builder 

(www.google.com/edu/openonline/course-builder/index.html), 

open edX (open.edx.org), e a brasileira Tim Tec (timtec.com.br). Já 

os provedores de MOOCs oferecem ambientes online fechados, 

que podem ser usados por instrutores ou instituições interessadas 

em oferecerem esse tipo de curso e, normalmente, envolvem a 

assinatura de um termo de compromisso e uso. Os principais 

provedores de MOOCs são Coursera, edX, Udacity, novoEd, 

MiríadaX, Future Learn, e o brasileiro Veduca (veduca.com.br). 

No restante deste trabalho, optou-se por utilizar o termo plataforma 

de MOOCs como referência geral aos provedores e plataformas 

identificados e citados anteriormente. Adicionalmente, estão sendo 

considerados, de fato, ambientes mais relacionados ao oferecimento 

de xMOOCs. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA: 
EDUCATIONAL DESIGN RESEARCH 
A Educational Design Research foi a principal estratégia de 

investigação utilizada, a fim de definir um conjunto de requisitos 

pedagógicos iniciais para caracterizar e comparar plataformas de 

MOOCs. Ela pode ser utilizada para produzir novas teorias, 

artefatos, e práticas que representam e potencialmente afetam o 

ensino e a aprendizagem [13].   

De forma geral, o percurso metodológico (Fig. 1) consiste do 

reconhecimento da situação ou contexto; desenvolvimento da 

intervenção e avaliação de resultados; reflexão; e formalização da 

aprendizagem (descrição teórica da intervenção). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Educational Design Research: processo interativo 

adaptado [13, 26]. 

Neste trabalho, o contexto foi identificado e o problema foi 

definido considerando uma análise obtida a partir de uma revisão 

de literatura sobre MOOCs e suas plataformas [5], e estudo sobre 

requisitos para plataformas de MOOCs (Seção 4). 

Desenvolvimento, refinamento e validação de um conjunto de 

requisitos pedagógicos para plataformas foram conduzidos por 

meio de uma análise comparativa de três plataformas específicas de 

MOOCs (Tim Tec, Google Course Builder e MiríadaX), 

considerando tal conjunto e validação por meio de especialistas. Os 

detalhes de cada etapa são descritos a seguir, nas Seções 4 e 5. 

4. UM CONJUNTO DE REQUISITOS 
PEDAGÓGICOS PARA PLATAFORMAS 
DE MOOCS 
Considerando as pesquisas recentes sobre MOOCs, não foi 

possível identificar uma definição amplamente aceita pela 

comunidade e que possa ser utilizada para caracterizar ou definir o 

que é uma plataforma de MOOCs e, principalmente, quais recursos 

esse tipo de software educacional deve possuir. Assim, neste 

trabalho, optou-se por investigar elementos e recursos pedagógicos 

sugeridos por alguns pesquisadores e, a partir de uma análise 

inicial, definir um conjunto de requisitos relacionados. 

Cursoux [4], por exemplo, explorou alguns elementos pertinentes 

às plataformas de MOOCs, conforme descrito a seguir: 

 Página de apresentação do curso: a página principal que 

introduz o curso deve conter informações que sejam capazes de 

criar uma conexão emocional nos participantes e despertar nos 

mesmos o interesse em se cadastrar e, posteriormente, realizar 

o curso.  

 Estímulo à aprendizagem individualizada (self-paced 

learning): a plataforma deve prover recursos que permitam aos 

instrutores criarem cursos que incentivem os participantes a 

criarem uma rotina de estudos, evitando-se cronogramas 

rígidos para a realização das atividades. Isso impulsiona o 

estudante a ser responsável, ativo, a verificar o que é melhor 

para si e a aprender de forma personalizada, considerando o 

seu próprio contexto. Assim, projetar a plataforma de modo a 

convidar o aluno a acessar o conteúdo é de suma importância 

[4]. 

 Foco nos resultados e não na conclusão do curso: a pressão 

para que o estudante conclua o curso, de uma forma geral, não 

deve ser o foco principal dos MOOCs e de suas plataformas. 

Ao contrário, as plataformas devem encorajar no estudante a 

busca pelo conhecimento contínuo, desenvolvimento de novas 

habilidades e comportamentos, e não apenas a finalização do 

curso ligada a um status de aprovado ou reprovado. 

 Feedback imediato: as redes sociais têm estimulado as reações 

e manifestações imediatas. Se alguém publica um comentário 

ou foto, rapidamente recebe um feedback sobre isso. Da 

mesma forma, essa rapidez nas respostas é esperada pelos 

participantes de cursos nessas plataformas de aprendizagem. 

As plataformas precisam prover recursos que convidem o aluno 

a participar da criação de conhecimento conectado, em rede, de 

uma forma mais explícita.  

 Design: como os MOOCs não são compulsórios, ou seja, o 

estudante não é obrigado a começá-lo ou a finalizá-lo, surge a 

necessidade de que as plataformas de MOOCs sejam 

projetadas de uma forma que mantenha a atenção dos 

aprendizes. O design da plataforma é um caminho para reter o 

compromisso e motivação dos aprendizes. O uso de 

dashboards (painéis), por exemplo, dá uma visão geral dos 

diferentes aspectos de conteúdo antes de acessá-lo. O estudante 

precisa navegar em uma única página para ver o conteúdo 

disponível em um curso. Isso traz um sentimento de exploração 

e coloca o usuário no papel de ator, e não de espectador, 

aguardando a próxima aula aparecer na plataforma. O 

importante é chamar a atenção para o aluno e para sua 

experiência durante o processo de aprendizagem. 

Identificação do contexto 

Desenvolvimento, refinamento 

e validação da intervenção 

Teorização 

 

Reflexão e 

Aprendizagem 
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Adicionalmente, de acordo com Sandeen [14], um dos aspectos 

mais promissores dos MOOCs diz respeito às discussões que eles 

têm impulsionado sobre a questão da avaliação do estudante, tais 

como (i) as ferramentas disponíveis nas plataformas são adequadas 

para avaliar o conhecimento dos estudantes nesse contexto aberto, 

massivo e virtual? (ii) como uma plataforma pode garantir o 

reconhecimento e validação da aprendizagem dos estudantes, a fim 

de que tal conhecimento possa, posteriormente, ser aproveitado 

como créditos no ensino formal? Ambos os pontos se relacionam à 

questão de prover educação de qualidade em larga escala e com 

poucos recursos financeiros, bem como o desenvolvimento de 

estratégias que efetivamente ajudem o estudante a alcançar os 

objetivos de aprendizagem e não apenas completar atividades de 

forma isolada da aquisição do conhecimento. 

Nesse contexto, os MOOCs têm impulsionado a investigação de 

novas formas de avaliação em um contexto virtual e massivo, tais 

como a evolução das técnicas de classificação automática (machine 

grading) e avaliação entre pares (peer grading), que podem ser 

usadas para pontuar avaliações baseadas em escritas (writing-

based assessments), conforme destacado em Balfour [1]. Digital 

badges também oferecem uma opção para validar a aprendizagem 

do estudante. O Mozilla Open Badges é um exemplo. De acordo 

com Knight e Casilli [7], “badge” é um símbolo ou indicador de 
realização, habilidade, qualidade, ou interesse, que pode ser usado 

em diversos contextos para definir metas, motivar 

comportamentos, representar realizações, e comunicar o sucesso 

em uma tarefa.  

Recursos que possibilitam ao facilitador do curso criar formulários 

rápidos de auto-avaliação para estudantes (self-assessment 

quizzes) também são vitais nesse cenário. Pesquisas indicam 

resultados positivos de engajamento, motivação e notais finais em 

cursos que incluem uma ou mais estratégias de auto-avaliação em 

cada aula ou módulo [34]. Entretanto, funcionalidades que 

possibilitam a criação e personalização de auto-avaliação, bem 

como seu feedback automático, são pouco explorados pelas 

plataformas de MOOCs. 

Ainda relacionado à questão da avaliação e aproveitamento de 

estudos oriundos de MOOCs para a obtenção de créditos na 

educação formal, está o fato de que as plataformas precisam prover 

recursos para garantir a autenticação da identidade do usuário, ou 

seja, a pessoa que realizou e completou o curso deve ser a mesma 

pessoa que se inscreveu no mesmo. Alguns métodos atuais incluem 

identificação de foto, reconhecimento biométrico, reconhecimento 

da forma como a pessoa digita (keystroke recognition), pesquisas 

baseadas em informações públicas (por exemplo, endereços 

passados), dentre outras. Outros métodos podem requerer que a 

pessoa faça uma prova em um pólo presencial ou, ainda, que a 

prova seja feita de forma virtual, mas com gravação das atividades. 

De acordo com Nawrot e Doucet [11], problemas com o 

gerenciamento do tempo é uma das principais causas de abandono 

em MOOCs. Dessa forma, as plataformas de MOOCs deveriam 

apoiar os usuários na busca pelo conhecimento, mas também 

oferecer ferramentas que ajudem a otimizar o tempo, de forma 

geral, e a desenvolver essa e outras habilidades meta cognitivas 

indispensáveis no seu processo de aprendizagem. De fato, pouco 

suporte tecnológico tem sido oferecido para ajudar pessoas a 

desenvolverem as habilidades e hábitos requeridos para o século 

XXI, tais como priorização, programação/organização de 

atividades, monitoramento e avaliação. Para Nawrot e Doucet [11], 

isso constitui uma oportunidade para plataformas de MOOCs. As 

plataformas investem em recursos de gerenciamento de inscrições e 

organização de conteúdo para o curso, mas é grande o número de 

pessoas que lutam para atingir um adequado nível de auto-

disciplina necessária para se tornarem os gestores de sua própria 

aprendizagem [11]. 

Fassbinder, Delamaro e Barbosa [5] também destacam algumas 

questões específicas, que deveriam ser abordadas por plataformas 

de MOOCs, entre elas: 

 Prover feedback instantâneo, que permite ao aprendiz avaliar 

seu próprio nível de compreensão e necessidades de correção 

da aprendizagem, ou seja, o que precisa ser melhorado ou qual 

conteúdo deve ser enfatizado.  

 Fornecer estratégias de quizzes integrados aos vídeos, a fim de 

permitir uma avaliação parcial imediata do usuário, relacionada 

com a última parte do vídeo assistido, também denominado in-

video quizzes ou quizzification.  

 Possibilitar recursos avançados de visualização dos dados 

gerados pelas interações dos usuários no ambiente de 

aprendizagem.  

 Prover recursos para suportar conteúdos que requerem que o 

estudante realize experiências e atividades práticas em 

laboratórios, tais como os laboratórios abertos online e 

massivos de computação, eletrônica, física e química. 

Outras questões estão relacionadas à integração da área de 

tecnologia com a ciência de aprendizagem cognitiva, a fim de criar 

sistemas com alto grau de personalização e customização de 

conteúdo e métodos pedagógicos. As plataformas de MOOCs 

também deveriam fornecer mecanismos para facilitar a coleta e 

análise preditiva de grandes quantidades de dados, a fim de prover 

os estudantes com aprendizagem adaptativa e respostas rápidas 

para as avaliações realizadas. 

Dessa forma, podemos inferir que plataformas de MOOCs devem 

possuir diferentes características para facilitar a aprendizagem dos 

usuários. As principais características foram organizadas e 

resumidas na tabela a seguir, na forma de requisitos e exemplos de 

funcionalidades que as plataformas deveriam suportar. 
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Tabela 1 - Conjunto de requisitos para comparação de plataformas 

de MOOCs com ênfase nos aspectos pedagógicos. 

Requisitos Funcionalidades 

Suporte à fase de 

sensibilização 

Página de apresentação do 

curso, com informações sobre 

a oferta do mesmo (carga 

horária, conteúdo, instrutores, 

etc). 

Suporte à aprendizagem 

individualizada 

Recursos que favoreçam a 

exploração do ambiente pelo 

aluno, por exemplo, o uso de 

dashboards. 

Suporte ao feedback 

imediato 

Envio de e-mails automáticos 

quando o estudante realiza 

alguma ação na plataforma, 

ou quando faz parte de uma 

discussão dentro do fórum. 

Suporte à avaliação - 

Recursos automáticos  

Recursos para avaliar a 

aprendizagem, tais como 

questões de classificação 

automática (múltipla escolha, 

verdadeiro ou falso, escolha 

simples, relacionar sentenças). 

 

Suporte à avaliação - 

Recursos adicionais 

colaborativos e/ou 

específicos de área 

Avaliação entre pares, 

badges, recursos que apóiam 

a avaliação no contexto de 

linguagens de programação 

(para as áreas ligadas à 

Computação, por exemplo). 

Identificação do usuário 

Suporte à autenticação 

avançada da identidade do 

usuário para fins de 

certificação formal, tais como 

reconhecimento biométrico, 

reconhecimento da forma 

como a pessoa digita, dentre 

outras técnicas.  

Personalização 

Personalização de conteúdo, 

atividades/tarefas e objetos de 

aprendizagem conforme os 

objetivos e perfil do estudante. 

Suporte ao 

desenvolvimento de 

habilidades metacognitivas 

Recursos que estimulam o 

desenvolvimento das 

operações mentais que têm 

como finalidade ensinar ao 

estudante a controlar sua 

própria aprendizagem 

(observação, descrição, 

comparação, relação, 

ordenamento, análise, síntese), 

tais como marcações que os 

alunos devem realizar para 

indicar que eles estão 

engajados no seu processo de 

aprendizagem. 

Suporte à aprendizagem 

baseada em vídeos (video-

based learning support) 

Recursos que otimizam os 

vídeos, tais como quizzes 

internos, download, tradução 

de legendas para um 

determinado idioma, inclusão 

de características interativas, 

tais como anotação, 

navegação e categorização 

social, busca avançada, uso de 

learning analytics, dentre 

outros. 

Extensões 

Permite a inclusão de add-

ons, de forma simples, pelo 

instrutor, tais como a 

integração de simuladores, 

jogos ou outras ferramentas. 

Learning Analytics 

Oferece recursos que facilitam 

a análise específica de dados 

de aprendizagem, performance 

e acompanhamento dos 

alunos. 

 

5. ANÁLISE COMPARATIVA DAS 
PLATAFORMAS TIM TEC, GOOGLE 
COURSE BUILDER e MIRÍADAX 
A fim de validar o conjunto de requisitos identificado inicialmente, 

uma análise comparativa de três plataformas de MOOCs foi 

conduzida. 

Neste trabalho, optamos por considerar o estudo de plataformas 

utilizadas por professores e pesquisadores brasileiros na 

construção e oferta de cursos online e abertos, massivos ou não. 

Entretanto, mapear as plataformas mais utilizadas atualmente não 

foi uma tarefa fácil, uma vez que poucos trabalhos discutem o 

panorama geral da construção de MOOCs nesse contexto. Dessa 

forma, a partir de um questionário submetido aos membros da 

Lista Brasileira de Informática na Educação (sbc-ie-l@sbc.org.br) 

que já conduziram cursos online e abertos, foi possível identificar o 

uso dos provedores Coursera, MiríadaX e Veduca; das plataformas 

Tim Tec e Google Course Builder; bem como ambientes virtuais de 

aprendizagem, tais como Moodle e Openredu 

(openredu.cin.ufpe.br). 

Sendo assim, nesta seção, Tim Tec, Google Course Builder e 

MiríadaX são descritas, brevemente. Adicionalmente, os resultados 

de uma análise comparativa que considerou o conjunto de 

requisitos apresentados na Tabela 1 e essas três plataformas 

também são apresentados na Tabela 2. 

5.1 Tim Tec 
A plataforma de MOOCs denominada TIM Tec (Fig. 2) é um 

software livre de iniciativa brasileira, que pode ser instalada ou 

modificada por qualquer instituição de ensino ou organização 



172

interessada em ter seu próprio provedor de MOOCs. A equipe de 

tecnologia da informação de cada instituição apenas precisa acessar 

o código e fazer a instalação. Neste trabalho, considerou-se a 

versão 3.2.2 para análise. 

 

Figura 2 - Uma instância da plataforma Tim Tec. 

Um curso pode ser organizado em aulas. Cada aula é constituída 

por unidades. Cada unidade deve conter um vídeo e um conjunto de 

atividades. Não há limite ou quantidade máxima de atividades nas 

unidades.  

As atividades disponíveis são: escolha simples, múltipla escolha, 

verdadeiro ou falso, relacionar sentenças, texto simples e o 

ambiente de apoio à prática de programação, denominado HTML5, 

composto por enunciado, campo de resultado esperado em editor 

HTML5 e editor HTML5 do estudante. 

A plataforma também permite que cada curso criado possua um 

único fórum de dúvidas, no estilo perguntas e respostas. Existem 

setas e uma numeração, tanto no título do tópico inserido quanto 

nas respostas. Isso representa a votação dada àquele item pelos 

próprios estudantes e também pelo professor.  

Adicionalmente, na visão do estudante, dentro do curso, existe um 

recurso denominado “Minhas Anotações”. Trata-se de um campo 

que aceita a inserção de textos. 

5.2 GOOGLE COURSE BUILDER 
O Google Course Builder4 (Fig. 3) é uma plataforma educacional 

online de código aberto que também pode ser usada por 

professores, instituições de ensino e empresas interessadas em criar 

e disponibilizar cursos e treinamentos online.  

                                                                   

4
 https://www.google.com/edu/openonline/course-builder/index.html 

 

Figura 3 - Painel administrativo de uma instância da plataforma 

Google Course Builder. 

Nessa plataforma, um curso é organizado em unidades. As 

unidades contêm lições. As lições podem conter diversos recursos, 

tais como textos, links, imagens, vídeos, fórmulas matemáticas, 

bem como conexão com outras ferramentas do grupo Google, tais 

como Google Docs, Google drive e vídeos do YouTube.  

Também é possível inserir uma questão (simples ou de múltipla 

escolha), um grupo de questões ou um questionário, bem como 

permitir que o estudante submeta algum tipo específico de material. 

Adicionalmente, cada lição pode ser avaliada como (i) Não é útil, 

(ii) Não é muito útil, (iii) Um pouco útil, (iv) Muito útil, e (v) 

Extremamente útil. 

Além desses elementos básicos, o instrutor pode configurar as 

habilidades que são abordadas no curso e como elas se relacionam. 

Tais habilidades podem ser exibidas aos alunos, para proporcioná-

los outra perspectiva sobre o curso e o seu progresso no mesmo. A 

plataforma também possibilita a integração com o Google 

Analytics5, permitindo que análises customizadas sejam feitas 

sobre os dados dos alunos. 

5.3 MIRÍADAX 
MiríadaX (Fig. 4) é uma plataforma promovida pela Telefônica 

Educação Digital e a Rede Universia, que pode ser utilizada por 

universidades associadas da rede e interessadas em ofertar cursos 

abertos para o público em geral. 

Um curso é formado por módulos que incluem atividades 

avaliativas, tarefas, vídeos, leituras e links. As atividades 

avaliativas incluem recursos de teste (múltipla escolha) e 

colaborativas do tipo peer-to-peer. A plataforma também 

disponibiliza ferramentas orientadas ao trabalho colaborativo e co-

criação, tais como correio eletrônico, perguntas e respostas, fórum, 

blog, wiki, lembre-se, e avaliação final do módulo. 

Na ferramenta “perguntas e respostas”, as perguntas podem ser 

classificadas como mais ativas, últimas, mais votadas e sem 

resposta. Adicionalmente, o estudante pode se inscrever para 

receber notificações e últimas atualizações de uma determinada 

pergunta. 

                                                                   

5
 https://analytics.google.com 
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Figura 4 -  Curso de Exemplo na plataforma MiríadaX. 

A fim de fomentar o debate e a colaboração, as discussões 

colocadas na ferramenta “Fórum” podem ser divididas em 
categorias e subcategorias. Novamente, existe a opção de 

inscrever-se para receber notificações sobres as discussões. 

A ferramenta blog pode ser utilizada para comunicar novidades e 

alertas, enquanto trabalhos colaborativos podem ser conduzidos 

por meio de wiki. 

A plataforma ainda possui funcionalidades baseadas na teoria da 

Gamificação [28], que atuam como elementos motivadores na 

aprendizagem dos estudantes: (i) o uso de karma, que é o prestígio 

de um usuário dentro de uma comunidade, mas traduzido em 

valores numéricos ou pontos adquiridos quando o estudante realiza 

algumas ações, tais como adicionar uma entrada ou comentário no 

blog; adicionar, visualizar ou responder comentários no fórum, 

wiki, dentre outras; (ii) distribuição de medalhas sociais para 

aqueles que criam ou distribuem conhecimento significativo; (iii) 

uso de badges, que representam o diploma digital do estudante. 

Tais conquistas podem ser compartilhadas, automaticamente, para 

as redes sociais. 

Professores dispõe de ferramentas de administração e 

acompanhamento da evolução dos alunos, tais como (i) estatística, 

exibindo o número de alunos inscritos e que finalizaram o curso, 

bem como evolução por módulo e atividade no módulo); (ii) 

análise individual dos alunos; (iii) revisão de tarefas peer-to-peer; 

(iv) ativação/desativação de recursos/ferramentas. 

5.4 ANÁLISE COMPARATIVA 
A fim de demonstrar a aplicabilidade do conjunto de requisitos 

pedagógicos para plataformas de MOOCs (Tab. 1), uma análise foi 

conduzida por especialistas. Foram comparadas as plataformas 

Tim Tec, Google Course Builder e MiríadaX, descritas 

anteriormente, e o conjunto de requisitos pedagógicos apresentado 

na seção 4 (Tabela 1). 

Participaram da análise, um grupo de seis profissionais da área de 

computação e educação que já desenvolveram cursos abertos e 

online nas plataformas selecionadas, conforme perfil apresentado 

na Tabela 2. 

Eles fizeram uso do checklist apresentado na Tabela 3 para analisar 

as plataformas consideradas. Foram gastos, em média, 10 minutos 

para realizar cada avaliação.  

Resultados divergentes foram discutidos em seções virtuais 

mediadas pelo primeiro autor deste trabalho. Uma análise da 

concordância também foi realizada tendo Kappa como indicador de 

medida, o que resultou em uma intensidade forte de concordância 

entre os envolvidos. Os especialistas também sugeriram melhorias 

na apresentação e escrita de alguns requisitos, bem como 

inclusão/exclusão de alguns itens. 

Tabela 2 - Perfil dos especialistas que participaram da etapa de 

revisão do conjunto de requisitos propostos neste trabalho. 

 
Área de 

Atuação/Posiçã
o 

Anos 
Conhecimento 
sobre MOOCs 

Ambiente 

A 

Professor(a) na 

área de 

computação 

7 

Pesquisa e 

Desenvolve 

MOOCs 

Tim Tec 

B 

Professor(a) na 

área de 

computação 

10 

Pesquisa e 

Desenvolve 

MOOCs 

Tim Tec 

C 

Profissional na 

área de 

Tecnologia da 

Informação 

(analista e 

desenvolvedor 

de software) 

18 

Já desenvolveu 

um ou mais 

MOOCs 

 

Google 

Course 

Builder 

D 

Professor(a) na 

área de 

Tecnologia 

Educacional 

1 

Já desenvolveu 

um ou mais 

MOOCs 

 

Google 

Course 

Builder 

E 

Professor(a) na 

área de 

computação 

15 

Já desenvolveu 

um ou mais 

MOOCs 

MiríadaX 

F 
Professor(a) na 

área de design 
16 

Já desenvolveu 

um ou mais 

MOOCs 

MiríadaX 

  

Os especialistas fizeram uma análise baseada em evidências, 

indicando se um requisito é Suportado (S), Parcialmente Suportado 

(PS) ou Não Suportado (N) pela plataforma considerada. A Tabela 
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3 apresenta o resultado final da atividade de avaliação que foi 

conduzida.  

Tabela 3 - Comparação das Plataformas Tim Tec, Google Course 

Builder e MiríadaX de acordo com os requisitos pedagógicos 

definidos na Tabela 1. A seguinte legenda deve ser considerada: 

Requisito amplamente suportado pela plataforma (S), Parcialmente 

suportado (PS), Não suportado (N) 

Requisitos Tim Tec 
Google 
Course 
Builder 

MiríadaX 

Suporte à fase de 

sensibilização 
S S S 

Suporte à 

aprendizagem 

individualizada 

PS PS PS 

Suporte ao feedback 

imediato 
N S S 

Suporte à avaliação - 

Recursos automáticos 
PS S S 

Suporte à avaliação - 

Recursos adicionais 

colaborativos e/ou 

específicos de área 

N PS PS 

Identificação do usuário N N PS 

Personalização N N N 

Suporte ao 

desenvolvimento de 

habilidades 

metacognitivas 

N PS PS 

Suporte à 

aprendizagem baseada 

em vídeos (video-based 

learning support) 

PS PS PS 

Extensões N S PS 

Learning Analytics N PS S 

 

Embora todas essas plataformas sejam ricas em termos de suas 

características diversas, já utilizadas em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, neste trabalho foram considerados recursos 

específicos para xMOOCs, abordados em pesquisas anteriores 

sobre plataformas que suportam esse tipo de curso, conforme 

consta na Seção 4. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Compreender como ocorre a aprendizagem em plataformas de 

MOOCs é fundamental para que recursos já oriundos de outras 

iniciativas ligadas à educação a distância sejam aperfeiçoados, mas 

também que exista a criação de funcionalidades específicas para o 

contexto dos MOOCs, tal como a identificação do usuário, a 

personalização de conteúdo e avaliações, e o suporte à inclusão de 

extensões (simuladores, jogos, outros objetos de aprendizagem). 

De forma geral, o suporte ao feedback imediato é um recurso 

simples, do ponto de vista técnico, mas que possui uma relevância 

no processo de auto-aprendizagem, para que o aluno não se sinta 

sozinho. Receber notificações sobre novas tarefas, discussões, e 

avaliações são exemplos de melhorias requeridas em ambas as 

plataformas consideradas anteriormente. 

O projeto da aprendizagem em MOOCs tem estimulado o uso de 

diferentes estratégias ativas de aprendizagem, tais como 

Aprendizagem baseada em projetos ou problemas, e uso de 

estratégias baseadas na sala de aula invertida. Entretanto, os 

componentes que as plataformas oferecem para organizar o 

conteúdo e as questões avaliativas automáticas disponíveis, são 

bastante limitados e têm instigado a busca por novos recursos para 

avaliar o conhecimento e as habilidades desenvolvidas pelos 

estudantes no curso. Estratégias adicionais de avaliação incluem 

avaliação entre pares e recursos de avaliação específica por área, 

tais como ambientes que suportem o ensino de linguagens de 

programação e línguas. Google Course Builder e MiríadaX provém 

a avaliação entre pares, muito útil em cursos voltados para o ensino 

de línguas e escrita de textos, mas ainda são limitados no 

oferecimento de avaliações específicas para o ensino de 

computação, música e laboratórios virtuais para conteúdo de física, 

química e biologia. 

De forma geral, a plataforma Tim Tec é uma iniciativa pioneira no 

Brasil, dentro do contexto de MOOCs. Entretanto, a versão mais 

recente, que foi utilizada para análise (3.2.2.), ainda bastante 

limitada, se comparada ao Google Course Builder e até mesmo ao 

Moodle. O Google Course builder, entretanto, provê um recurso 

bem interessante de apoio ao desenvolvimento de habilidades, que 

é uma forma de suportar o aperfeiçoamento de habilidades 

metacognitivas.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir de uma investigação sobre elementos e recursos 

pedagógicos específicos que devem estar implementados em 

plataformas de xMOOCs, a fim de apoiar o ensino e a 

aprendizagem nesse contexto virtual e aberto, chegou-se a um 

conjunto preliminar de requisitos pedagógicos que pode ser usado 

no processo de caracterização, análise ou comparação de 

plataformas de MOOCs. Tal conjunto também pode ajudar 

instrutores de MOOCs e suas equipes a compreenderem os 

recursos já disponíveis nesse tipo de plataforma, para que 

experiências efetivas de aprendizagem em MOOCs sejam 

projetadas. 

Esse conjunto foi utilizado para comparar as plataformas de código 

aberto Tim Tec e Google Course Builder, e o provedor MiríadaX. 

De forma geral, é possível identificar uma carência por recursos 

que suportem, efetivamente, a auto-aprendizagem e a 

aprendizagem de forma colaborativa, que são formas de 

aprendizagem comuns nesse tipo de ensino aberto, online e 

massivo. Também são esperadas pesquisas sobre novas formas de 

avaliação online, para conteúdos onde questões de múltipla escolha 

não são as mais efetivas, tais como o ensino de música, artes e 

línguas. Adicionalmente, personalização da aprendizagem, 

possibilidade de o professor instalar extensões e suporte à 

avaliação específica por meio de recursos adicionais de área são 

demandados. 
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Trabalhos futuros incluem o aperfeiçoamento e evolução desse 

conjunto de requisitos pedagógicos, bem como a sua conexão aos 

requisitos tecnológicos e gerenciais, a fim de desenvolver um 

checklist completo que atue como instrumento de avaliação de 

plataformas de MOOCs por instrutores.  

Este trabalho não teve como objetivo comparar plataformas de 

MOOCs e Ambientes Virtuais de Aprendizagem já conhecidos, tais 

como Moodle e Sakai, mas isso também pode feito em pesquisas 

subsequentes. 
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ABSTRACT 

The Informal Education has grown in recent years due to 

technological advances and the large volume of educational 

content on the internet. People, including researchers, students 

and teachers looking for educational content in diferent 

repositories to supplement their knowledge. In this scenario, the 

Recommendation Systems are used to help those people find the 

most relevant resources for them, considering, for example, 

profile, context and semantic information about these users. This 

paper proposes a recommendation architecture based on bipartite 

semantic graphs that aims to explore the information present in 

different data repositories to identify educational resources that 

are more adherent to users, particularly researchers. The 

evaluation of the model was performed using a proof of concept 

and the results indicate that solution is feasible. 

RESUMO 

A Educação Informal tem crescido nos últimos anos em função 

dos avanços tecnológicos e do grande volume de conteúdos 

educacionais disponíveis na Internet. As pessoas, incluindo 

pesquisadores, estudantes e professores, buscam por conteúdos 

educacionais em diferentes repositórios para complementar seus 

conhecimentos. Neste cenário, os Sistemas de Recomendação são 

utilizados para auxiliar essas pessoas a encontrarem os recursos 

mais relevantes para elas, considerando, por exemplo, perfil, 

contexto e informações semânticas sobre esses usuários. O 

presente trabalho propõe uma arquitetura de recomendação 

baseada em grafos semânticos bipartidos que visa explorar as 

informações presentes em diferentes repositórios para identificar 

recursos educacionais que sejam mais aderentes aos usuários, em 

particular pesquisadores. A avaliação do modelo foi realizada 

através de provas de conceitos e os resultados indicam que a 

solução é viável. 
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1. INTRODUÇÃO 
A crescente quantidade de dados disponíveis é um resultado direto 

da expansão e do uso, cada vez maior, da internet [28]. Essa 

ampliação do acesso a diversos tipos de informação deu origem a 

uma nova forma de aprendizagem, a Educação Informal [14]. 

Atualmente, as pessoas buscam por conteúdos educacionais em 

diferentes repositórios, seja este repositório voltado para o ensino 

ou não. Com isso, tais conteúdos estão sendo criados e 

disponibilizado, sendo apresentados nos mais diversos formatos 

com o intuito de atender às necessidades de pessoas com perfis e 

interesses variados, como alunos, professores, pesquisadores, 

dentre outros. 

O desenvolvimento e uso de tecnologias, que dão apoio à 

interação social, também crescem rapidamente, com isso, novas 

formas de comunicação, trabalho, estudo e entretenimento são 

usadas por bilhões de pessoas gerando complexas coleções de 

dados. Exemplificando pode ser citado o compartilhamento de 

diversos tipos de mídias como áudio, vídeo e fotos, bem como e-

mails, grupos de discussão, blogs, wikis e as redes sociais. 

Dada essa gama de ferramentas e conteúdos distribuídos por 

vários repositórios, saber precisamente as necessidades dos 

usuários é uma tarefa complexa. Os sistemas de recomendação 

buscam solucionar esse problema apresentando ao usuário 

recursos que sejam aderentes aos seus interesses, baseando-se no 

conhecimento extraído de dados históricos desses usuários e dos 

recursos que serão recomendados. 

Com o conhecimento das informações relevantes e dos interesses 

dos usuários, torna-se possível recomendar itens que satisfaçam às 

necessidades de um usuário específico [16] ou de grupos de 

usuários [2]. Neste sentido, este trabalho avança em relação às 

pesquisas anteriores do Projeto BROAD [16, 17, 18, 19], com o 

intuito de recomendar recursos educacionais de interesse dos 

pesquisadores de diferentes áreas, usando informações semânticas 

e baseando-se nas suas redes de colaboração. 

Assim, o objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura para 

recomendação de recursos educacionais baseado em grafos 

bipartidos. Esses grafos serão compostos por pesquisadores 

(professores e alunos interessados em um mesmo tema 

educacional), vídeos, artigos e informações semânticas extraídas 

através da análise dos atores e dos recursos. Com apoio desse 

grafo semântico bipartido será desenvolvido um sistema de 

recomendação de recursos educacionais para auxiliar os 

pesquisadores na obtenção de conteúdos aderentes aos seus 

interesses de pesquisa. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a primeira seção 

apresenta uma introdução e é seguida pela Seção 2 que apresenta 

a metodologia do trabalho. A Seção 3 tem como objetivo 

fundamentar os conceitos utilizados neste trabalho, seguida pela 

Seção 4 que apresenta alguns trabalhos relacionados. Na Seção 5 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 177 - 187. Santiago de Chile.
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é apresentada a arquitetura proposta para o sistema de 

recomendação. A Seção 6 apresenta alguns detalhes do 

desenvolvimento do protótipo utilizado na avaliação da 

arquitetura. A Seção 7 mostra alguns resultados e é seguida pela 

Seção 8 que faz uma avaliação dos resultados por meio de uma 

Prova de Conceito. Por fim, a Seção 9 apresenta as considerações 

finais e os trabalhos futuros. 

2. Metodologia 
A metodologia deste trabalho é composta por (1) uma pesquisa 

bibliográfica para identificar trabalhos relacionados ao tema 

abordado; (2) a proposta de uma arquitetura para sistemas de 

recomendação baseada em grafos semânticos bipartidos; (3) o 

desenvolvimento de um protótipo baseado na arquitetura 

proposta; (4) e a avaliação das recomendações geradas pelo 

protótipo desenvolvido através de uma prova de conceito (PoC). 

Para dar embasamento teórico ao trabalho é realizado um 

levantamento bibliográfico dos principais temas e conceitos 

relacionados ao problema e sua solução. Após a pesquisa 

bibliográfica é proposta uma arquitetura conceitual seguida pelo 

desenvolvimento de um protótipo que foi dividido em duas etapas 

principais. Inicialmente é feita a extração de informações nas 

fontes de dados selecionadas e, em seguida, o grafo semântico 

bipartido é construído para produzir a lista de recomendações dos 

recursos educacionais. 

No grafo bipartido os indivíduos são pesquisadores de uma rede 

social científica construída a partir de informações da DBLP1 

(Bibliografia de Ciência da Computação). As recomendações são 

feitas para os pesquisadores considerando informações semânticas 

extraídas a partir dos artigos publicados e disponibilizados nesta 

base. Os itens recomendados são vídeos compartilhados no 

Youtube e artigos presentes no repositório arXiv2. 

Ao final do desenvolvimento da arquitetura, com base no grafo 

semântico, foi possível extrair os relacionamentos entre os 

objetos, gerando assim uma lista de recomendação cuja qualidade 

foi avaliada através da PoC. 

3. RECOMENDAÇÃO DE CONTEÚDO 
COM BASE EM REDES SOCIAIS 
Nesta seção serão apresentados os fundamentos teóricos 

necessários para o entendimento deste trabalho. 

Os Sistemas de Recomendação são normalmente divididos em 

três categorias: baseada em conteúdo, colaborativa e híbrida [1]. 

No presente trabalho será utilizada a abordagem baseada em 

conteúdo, onde as recomendações são feitas baseadas nas 

características dos indivíduos e objetos a partir das informações 

semânticas extraídas dos mesmos. A abordagem baseada em 

conteúdo não apresenta a limitação de partida a frio. Esta 

limitação ocorre quando um novo item ou indivíduo é inserido na 

base sem que ele possua um número significante de relações. 

Como foram utilizados repositórios que não se relacionam de 

forma direta, a abordagem colaborativa não foi adotada, visto que 

não existe conhecimento prévio das relações entre indivíduos e 

itens. 

Os Sistemas de Recomendação representam uma área de pesquisa 

importante devido a abundância de aplicações práticas, que 

ajudam os usuários a lidar com a grande quantidade de 

                                                                   

1http://dblp.uni-trier.de/ 

2http://arxiv.org/ 

informações presentes em diversas plataformas. Esses sistemas 

fazem recomendações, como conteúdos, pessoas e serviços, que 

sejam de interesse dos indivíduos de maneira personalizada ou em 

grupos [1]. 

Exemplos de aplicações podem incluir recomendações de diversos 

produtos em sites de vendas como Amazon.com3 ou Ebay.com4; 

vídeos no Youtube.com5; músicas no Spotify6; pessoas no 

Facebook7 e no LinkedIn8; ou web services para desenvolvedores 

como proposto por [11]. 

3.1 Filtragem Baseada em Conteúdo 
Essa abordagem tem suas raízes nos processos de recuperação da 

informação [4]. Neste tipo de filtragem é realizada uma descrição 

dos usuários e dos itens com base em suas características. A 

definição das características que descrevem itens ou usuários pode 

ser feita considerando informações descritivas, tais como gênero, 

tipo de mídia, duração, dentre outros; ou por meio de técnicas de 

extração de informação para que sejam obtidas informações 

semânticas, identificando características implícitas dos itens ou 

usuários. 

Após essa caracterização é realizada uma comparação entre as 

descrições, verificando as relações entre elas. Nos casos onde 

usuários e itens possuem características semelhantes, infere-se que 

o item é relevante ao usuário [5]. 

A descrição de um usuário pode ser obtida através de informações 

fornecidas por ele próprio ou por suas ações na busca por recursos 

de seu interesse. Uma maneira de trabalhar com esse tipo de 

filtragem é solicitar ao usuário que ele avalie um conjunto de itens 

com características distintas. Após a avaliação, o sistema 

considera que os itens relevantes são os que se assemelham aos 

itens bem avaliados pelo usuário, da mesma forma, o sistema 

considera como não relevantes os itens pelos quais o usuário não 

demonstrou interesse. 

3.2 Filtragem Colaborativa 
A filtragem colaborativa é a técnica mais usada em 

recomendações como verificado no trabalho de [24]. Essa técnica 

baseia-se no pressuposto que usuários que demonstraram 

interesses similares no passado irão compartilhar interesses em 

comum no futuro [9]. Essa abordagem de filtragem se diferencia 

da filtragem baseada em conteúdo por não exigir a descrição dos 

itens a serem recomendados, baseando-se somente na semelhança 

entre os usuários. 

Os sistemas de recomendação que utilizam a filtragem 

colaborativa possuem coleções de pontuações dadas aos itens 

pelos usuários, assim os itens avaliados pelos usuários possuem 

uma informação que indica o quanto o item é relevante à sua 

necessidade. Desta forma, um usuário pode receber 

recomendações a partir das pontuações fornecidas por usuários 

similares a ele. 

                                                                   

3http://www.amazon.com/ 

4http://www.ebay.com/ 

5http://www.youtube.com/ 

6 http://www.spotify.com/ 

7 http://www.facebook.com 

8 https://www.linkedin.com/ 
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3.3 Filtragem Híbrida 
A abordagem de filtragem híbrida procura combinar as duas 

técnicas de recomendação descritas anteriormente com o intuito 

de minimizar as falhas de cada uma delas. Existem diferentes 

formas de combinar os métodos baseados em conteúdo e 

colaborativos em um sistema de recomendação híbrido, essas 

formas são classificadas da seguinte maneira segundo [1]: 

 Implementando filtros colaborativos e baseados em 

conteúdo separadamente e então combinando suas 

recomendações; 

 Incorporando algumas características da filtragem 

baseada em conteúdo na abordagem colaborativa; 

 Incorporando algumas características da filtragem 

colaborativa na abordagem baseada em conteúdo; 

 Construindo um modelo que unifique as características 

dos filtros colaborativos e baseados em conteúdo. 

3.4 Redes Sociais 
O grande desafio dos sistemas de recomendação é identificar 

corretamente as necessidades dos usuários. Por isso, as redes 

sociais têm sido cada vez mais utilizadas no âmbito dos sistemas 

de recomendação, pois, através delas, é possível extrair diversos 

tipos de informação dos usuários e definir o perfil dos mesmos. 

O assunto Redes Sociais pode ser compreendido como o estudo 

das relações entre indivíduos e as implicações dessas relações 

[27]. Os indivíduos são conhecidos como atores, que por sua vez 

podem representar organizações, conjuntos de pessoas ou um 

único indivíduo. Os atores estão conectados de acordo com suas 

afinidades, criando laços sociais. 

As redes sociais podem ser definidas como um conjunto finito de 

atores, ou grupos de atores, e as relações definidas entre eles. 

Diferentes tipos de redes sociais, com finalidades diversas, podem 

ser observados segundo o tipo de relacionamento que ela 

representa. 

Existem diversos tipos de relações sociais, mas todas têm como 

objetivo conectar atores. Conjuntos de atores com relações em 

comum podem caracterizar grupos de atores com elevado grau de 

afinidade. 

As redes sociais podem ser classificadas em dois tipos: 

Homogêneas e Heterogêneas [7]. Redes sociais homogêneas são 

as redes que possuem apenas um tipo de relação entre os objetos. 

Já nas redes heterogêneas existem diversos tipos de relações entre 

os objetos e esses objetos também podem ser de tipos diferentes. 

As redes heterogêneas, que possuem apenas um tipo de objeto, 

também são conhecidas como redes sociais multi-relacionais.  

O uso de redes sociais, em conjunto com os sistemas de 

recomendação, pode acrescentar informações na forma de 

relacionamentos entre os usuários. Em geral o relacionamento 

entre os usuários pode ser implícito ou explícito. De acordo com 

[3], é possível extrair informações mais complexas como 

similaridade e a relevância da ligação. Isso é feito a partir da 

análise da estrutura das ligações e dos padrões comuns entre os 

usuários, que podem ser obtidos extraindo informações 

semânticas dos mesmos. 

No presente trabalho será utilizada uma rede social científica 

como base para obtenção das informações semânticas. Este tipo 

de rede social pode ser caracterizada, por exemplo, redes nas 

quais os atores são representações de autores de artigos e as 

ligações são estabelecidas por relacionamentos de coautoria entre 

os mesmos [10]. Esses artigos podem então ser recomendados 

como recursos educacionais. O modelo proposto neste trabalho 

será então representado por uma rede social científica 

heterogênea, visto que os atores são os pesquisadores e os 

recursos educacionais. 

4. TRABALHOS RELACIONADOS 
Como verificado em [24] as abordagens baseadas em grafos vêm 

sendo bem estudadas e muito utilizadas, principalmente na 

predição de links em redes sociais, que é uma estratégia que pode 

ser utilizada para a recomendação de pessoas. 

Diversos trabalhos atacam o problema de recomendações a partir 

de uma abordagem que utiliza grafos bipartidos aplicando com 

diferentes propósitos. Em [12] o objetivo é especializar algoritmos 

de recomendação para o caso de grafos bipartidos. De acordo com 

os estudos, dentre os métodos de predição avaliados, os modelos 

de recomendação algébricos, que levam todo o grafo em 

consideração, podem ser aplicados. Segundo o autor, em relação 

aos algoritmos que se baseiam nos vizinhos imediatos, somente o 

modelo preferential attachment pode ser utilizado em redes 

bipartidas. 

Outros trabalhos utilizam a estratégia de arestas com peso em 

grafos bipartidos, em [23] as arestas possuem peso referente à 

qualificação das relações entre os atores. Nesse trabalho uma rede 

de alocação dos recursos foi utilizada para explicitar a 

similaridade entre pares de usuários e pares de objetos, que são 

utilizados para predições de recomendações e qualificações. Os 

autores concluíram que as predições de recomendação são 

afetadas de maneira considerável pela acurácia da função de 

similaridade entre as entidades.  

Já em [26] o conceito de peso nas arestas foi utilizado para 

representar o interesse dos usuários pelos objetos que serão 

recomendados. O objetivo é aumentar a viabilidade do uso de 

algoritmos para recomendação em grafos bipartidos. 

A abordagem de redes semânticas também pode ser vista em [13] 

onde o objetivo é recomendar itens de exibição em museus. A 

rede semântica é construída utilizando apenas as características 

dos itens, possibilitando os usuários a entender o contexto que 

engloba o item, despertando o interesse dos mesmos.  

Em [25], uma abordagem colaborativa é escolhida para 

recomendação de imagens a partir de um grafo semântico. O grafo 

semântico é construído a partir da redução de grafos bipartidos 

entre autores e termos. Nesta abordagem, o grafo bipartido é 

reduzido a um grafo unidimensional onde as arestas possuem um 

peso e os nós representam os autores. 

O uso de redes sociais apoiando os sistemas de recomendação 

também são explorados, como em [2] onde as redes sociais 

auxiliam a definição de perfis de grupos de usuários a fim de 

auxiliar a busca e seleção de recursos educacionais de interesse 

comum de seus membros. 

O trabalho apresentando por [8] apresenta um sistema de 

recomendação de material acadêmico através de uma filtragem 

híbrida. Os autores integram os modelos de filtragem 

colaborativa, por conteúdo e por conhecimento.  Os materiais 

recomendados são inseridos na plataforma por professores e são 

avaliados por outros professores da mesma disciplina. 

Em [27] os sistemas de recomendação são explorados com o 

objetivo de auxiliar novos programadores a entender a lógica de 

programação através da prática. Um modelo é criado utilizando 

analisadores de código para recomendação de recursos 

educacionais presentes em um repositório.  
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Em [22] o uso de sistemas de recomendação, para auxílio na 

busca de recursos educacionais, foi avaliado por alunos durante a 

execução de tarefas de busca em um repositório de educacionais.  

A utilização de sistemas de recomendação no contexto 

educacional também é avaliada em [15], onde deseja-se explorar 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para que um 

sistema de recomendação especialista seja capaz de responder às 

perguntas dos usuários do AVA. 

Diferentemente de [12, 15, 22, 24, 27] a abordagem deste trabalho 

utiliza grafos bipartidos com pesos em suas arestas para auxiliar o 

processo de recomendação. Em [22, 26] também é adotado o peso 

nas arestas, mas esse peso não é definido com base nas 

informações semânticas dos atores e dos objetos. 

Neste trabalho as arestas possuem um peso que representa o 

interesse que um pesquisador possui pelo recurso com qual ele 

está conectado. Diferentemente de [13], esse interesse é definido 

pela análise semântica de ambos os atores e objetos. Ao final tem-

se um grafo semântico bipartido utilizado para recomendação de 

objetos aos atores, o que torna essa abordagem diferente de [25]. 

Com relação ao trabalho [2], deseja-se realizar recomendações 

para usuários de maneira personalizada, contrastando com a 

solução baseada em grupos apresentada no trabalho.  

Como principais diferenças do trabalho [8] destacam-se o tipo de 

filtragem utilizada, a ausência da utilização de redes sociais além 

da diferença na coleta dos materiais recomendados. Em [8] os 

recursos educacionais foram inseridos e avaliados pelos usuários, 

já na proposta deste trabalho os objetos são coletados de fontes 

externas e avaliados semanticamente por uma ferramenta. No 

trabalho realizado em [22] não são usadas informações semânticas 

e a arquitetura da proposta não é apresentada, assim como algum 

detalhe de implementação. 

Vale ressaltar que a busca por recursos educacionais em 

repositórios que não são voltados, exclusivamente, para o ensino é 

um grande desafio da Educação Informal e, consequentemente, do 

modelo proposto neste trabalho. 

5. ARQUITETURA PROPOSTA 
Nesta seção serão apresentadas as etapas que compõem a 

arquitetura desenvolvida para o problema de recomendações com 

filtragem baseada em conteúdo. A Figura 1 mostra uma visão 

geral da arquitetura conceitual que representa a solução proposta 

neste trabalho. 

A arquitetura foi decomposta em quatro camadas, responsáveis 

por diferentes etapas para que o processo de recomendação possa 

ser realizado corretamente. As camadas serão detalhadas nas 

subseções a seguir. 

5.1 Extração de Informações 
A camada de Extração de Informações, que contempla o processo 

de aquisição de informações, serve como base para todas as outras 

etapas do processo de recomendação. Para esta aquisição podem 

ser utilizadas diversas fontes de informação, com múltiplas 

perspectivas, com o intuito de recuperar diferentes tipos de 

informação que podem subsidiar as outras camadas. As fontes de 

informação são repositórios que contém dados para extração de 

conteúdos diversos. 

Neste trabalho foram utilizadas três fontes de informação com 

objetivos distintos. A primeira fonte de informação utilizada tem 

como objetivo popular uma rede social científica. Para isso foi 

utilizada a DBLP, pois a partir do serviço é possível ter acesso a 

uma vasta coleção de dados com diversos tipos de informações 

relativas às publicações da área de ciência da computação. 

 

 

Figura 1: Arquitetura conceitual. 

 

As outras duas fontes de informação utilizadas neste trabalho 

tinham como propósito fornecer diferentes recursos educacionais 

em mídias diferenciadas. Para isso foram utilizados o YouTube, 

onde foram extraídos os vídeos, e o repositório arXiv, que 

possibilitou a extração de artigos publicados pelos pesquisadores. 

O serviço é mantido pela biblioteca da universidade americana de 

Cornell e possui artigos de diferentes áreas, como matemática, 

ciência da computação, estatística e outras. O objetivo do projeto 

é disponibilizar um servidor para armazenamento e distribuição de 

artigos científicos. 

5.2 Definição de Perfil 
Depois da extração e tratamento das informações presentes nas 

fontes de informação, torna-se necessário realizar uma filtragem 

dos dados para identificar quais as características de cada recurso 

encontrado. Esse é o objetivo da camada de Definição de Perfil. 

Para a análise do conteúdo e extração de informações semânticas 

foi utilizada a AlchemyAPI9. A API realiza uma análise de textos, 

estruturando-os e tornando-os legíveis aos computadores. Essa 

API é capaz de ler e entender rapidamente textos com grande 

velocidade, utilizando algoritmos linguísticos, estatísticos e de 

redes neurais. Após o processamento da ferramenta é possível 

                                                                   

9  http://www.alchemyapi.com/ 
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extrair entidades, o idioma utilizado no texto, palavras-chave, 

conceitos relacionados e diversas outras informações. 

Essa API foi aplicada para a extração de informações semânticas 

relacionadas aos vídeos, artigos e pesquisadores. Os conceitos 

identificados são as ideias discutidas no texto, independente se 

elas são mencionadas explicitamente ou não. Além dos conceitos 

de cada item e autor, um coeficiente de relevância é gerado por 

essa API indicando a importância de cada conceito para um dado 

item ou autor. De acordo com estudos realizados por [20, 21] foi 

observado que os resultados da extração de conceitos 

apresentados pela plataforma são bons quando comparados a 

outras soluções, fundamentando o uso neste trabalho. 

5.3 Representação Semântica 
A representação semântica dos perfis dos itens e dos 

pesquisadores foi realizada a partir de um grafo semântico 

bipartido. O grafo semântico bipartido foi construído através da 

união dos grafos bipartidos que relacionam os conceitos aos atores 

(pesquisadores) e recursos educacionais (vídeos/artigos). As 

arestas dos grafos bipartidos possuem um peso que foi fornecido 

pela camada de definição de perfil. O grafo é ilustrado na Figura 

2. 

O grafo semântico que relaciona os atores e os recursos 

educacionais também possui um valor nas arestas indicando o 

peso dessas relações, que foi calculado de acordo com a Equação 

1. 

  (1) 

Onde CP e CI são os conjuntos das relevâncias dos conceitos 

extraídos dos pesquisadores e dos itens, respectivamente, e          

C = {CP ∩ CI} é o conjunto das relevâncias dos conceitos comuns 

aos pesquisadores e aos itens. Assim, R representa o quão 

relevante um item é para determinado pesquisador. 

 
Figura 2: Grafo Semântico Bipartido 

Nesta equação, no numerador são somadas as relevâncias 

referentes aos conceitos presentes nos dois nós (pesquisadores e 

itens). O denominador é a soma de todos os conceitos que apenas 

o item possui, este denominador tem como objetivo penalizar a 

relevância do relacionamento para os conceitos que não são 

comuns aos dois nós. Como as relevâncias fornecidas pela API 

variam entre 0 e 1, onde os valores próximos a 1 indicam maior 

importância, o intervalo da equação é [0,2n] onde n é a quantidade 

de conceitos comuns. Desta forma, os valores fornecidos pela 

equação que estão mais próximos a 0 indicam uma menor 

aderência entre os nós e valores mais distantes de 0 indicam maior 

aderência entre os nós. 

Somente os conceitos presentes nos dois grafos gerados foram 

considerados. Desta forma somente os conceitos que aparecem 

nos dois grafos podem ser utilizados para reduzir a relevância dos 

relacionamentos. 

5.4 Recomendação 
A camada de recomendação é responsável por realizar as buscas 

no grafo semântico bipartido para identificar quais são os recursos 

educacionais são mais aderentes ao perfil do usuário. Além de 

identificar os recursos que se relacionam ao perfil do usuário este 

módulo define a prioridade de recomendação a partir da aderência 

entre os itens do grafo e os usuários, indicada pela Equação 1. 

O uso de fontes compostas por diferentes tipos de recursos 

possibilita atender às necessidades diversas dos usuários, visto 

que cada indivíduo possui seu próprio interesse por determinado 

tipo de mídia (vídeos, áudios, textos, etc.). Além disso, por se 

tratar de repositórios abertos serão recomendados recursos com 

enfoques educacionais diferentes, possibilitando uma maior 

abrangência dos interesses dos usuários. 

6. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 
As próximas subseções apresentam alguns aspectos do 

desenvolvimento do protótipo, realizado de acordo com a 

arquitetura apresentada. 

A Figura 3 detalha a arquitetura conceitual apresentada 

anteriormente, mostrando as principais tecnologias utilizadas em 

cada camada. 

6.1 Extração de Informações 
As fontes de informação são repositórios que contém dados para 

extração de conteúdos, eles devem possuir dados que contemplam 

as necessidades de informação de um usuário ou grupos de 

usuários. Neste trabalho serão usadas como fontes de informações 

a DBLP, arXiv e o YouTube. Essas fontes de informação foram 

escolhidas pelo fato de existir um grande volume de dados e os 

repositórios fornecem algum tipo de suporte para extração dos 

dados disponíveis. Repositórios mais específicos podem ser 

utilizados, como, por exemplo, a Biblioteca Digital Brasileira de 

Computação, BDBCOmp10 ou o Banco Internacional de Objetos 

Educacionais11. 

6.1.1 Base de Pesquisadores 
A fonte de informação DBLP foi selecionada, pois, a partir dos 

dados disponibilizados pelo serviço, é possível construir uma rede 

social científica. Esta rede contém os atores que terão suas 

informações semânticas extraídas na camada de definição de 

perfil.  

Os dados estão disponíveis no formato XML e foram mapeados 

para um banco de dados relacional. Esse mapeamento foi feito 

com auxílio da biblioteca JAVA SAXParser permitindo a análise 

                                                                   

10 http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/ 

11 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
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das diferentes tags encontradas para realizar a identificação da 

estrutura do documento. 

Em uma etapa posterior ao processamento das informações do 

arquivo XML foi realizada a carga dos dados em um banco de 

dados PostgreSQL. Após a consolidação dos dados foi possível 

selecionar as informações dos autores e dos artigos publicados por 

eles para o módulo de definição de perfil. 

 
Figura 3: Visão da arquitetura proposta com as tecnologias 

utilizadas. 

 

6.1.2 Base de Vídeos 
Conforme dito anteriormente, um dos tipos de recursos a serem 

recomendados pelo sistema de recomendação são os vídeos. Para 

isso, é necessário utilizar um repositório com esse tipo de objeto 

e, neste trabalho, é utilizado o YouTube.  

O conteúdo do YouTube pode ser coletado a partir de consultas 

no site ou utilizando a YouTube Data API
12. Neste trabalho a 

coleta dos dados foi realizada, exclusivamente, através da API 

citada anteriormente. A linguagem JAVA foi utilizada para 

realizar as chamadas a essa API. Os atributos presentes na tabela 

Tabela 1 foram selecionados dentre aqueles que estão disponíveis 

por essa API. 

Tabela 1: Atributos extraídos dos vídeos. 

Atributo Tipo Descrição 

Id string Identificador do vídeo 

                                                                   

12  http://developers.google.com/youtube/v3/ 

Title string Título do vídeo 

Description string Descrição textual do vídeo 

View_count long Total de visualizações 

Like_count long Quantidade de likes 

Dislike_count long Quantidade de Dislikes 

Published_at datetime Data da publicação 

 

Com o propósito de realizar a coleta foi necessário criar uma 

conta no Google13 para acessar o Console de APIs. Após receber o 

acesso ao console de desenvolvedores é necessário criar um 

projeto para o qual são apresentadas as APIs do Google. 

O Google fornece 3 APIs que consomem dados do YouTube, 

sendo elas: YouTube Data API, YouTube Analytics API e Youtube 

Reporting API. Como dito anteriormente a coleta foi realizada 

utilizando a YouTube Data API. Essa API provê acesso aos dados 

do Youtube como vídeos, playlists e canais. Antes de realizar as 

requisições à API é necessário criar uma chave de API, que 

identifica o projeto para verificar as cotas de utilização e acesso. 

Com a API pronta para receber as requisições foi possível iniciar 

o processo de extração dos vídeos, as respostas da API são 

transmitidas no formato JSON e convertidas para classes JAVA. 

Para extração dos dados foi realizada uma chamada no método 

search retornando 50 resultados. Este método teve como 

parâmetro o perfil semântico dos autores, formado a partir dos 

conceitos identificados. A partir do retorno obtido por essa busca 

foi possível realizar a coleta dos dados pertinentes de cada vídeo 

(Tabela 1). Os dados coletados foram transcritos para um banco 

de dados PostgreSQL. 

6.1.3 Base de Artigos 
Os artigos a serem recomendados para os pesquisadores foram 

extraídos do repositório arXiv. Para a extração dos metadados dos 

artigos, um algoritmo na linguagem PYTHON foi utilizado, 

conforme pseudocódigo apresentado na Figura 4. 

  

Figura 4: Pseudocódigo. 

 

Esse algoritmo realiza as chamadas ao serviço, recuperando as 

respostas em XML e armazenando-as em um banco de dados 

PostgreSQL. Foram coletados identificadores dos trabalhos, 

                                                                   

13http://www.google.com 
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categorias, data de submissão, título e abstract de todos os artigos 

presentes na plataforma. 

6.2 Definição de Perfil 
Para a análise do conteúdo e extração de informações semânticas 

foi utilizada a AlchemyAPI. Na definição do perfil dos vídeos, a 

extração de conceitos ocorreu a partir da análise do título e 

descrição dos mesmos. Os artigos tiveram seus conceitos 

extraídos após a avaliação dos títulos e resumos. A especificidade 

de um conceito para um dado item também foi determinada pela 

AlchemyAPI. Desta forma, foram armazenados os pares 

compostos por conceitos e itens, assim como sua relevância. 

A identificação dos conceitos associados aos autores ocorreu 

através da análise de todos os títulos dos trabalhos publicados por 

esses autores. Assim como foi feito para os itens, também foram 

armazenados os pares de conceitos e autores com suas respectivas 

relevâncias. 

Após a identificação dos conceitos foram construídos dois grafos 

bipartidos. Ambos possuem dois tipos de nós, no primeiro estão 

representados os autores e seus conceitos, enquanto no segundo 

grafo são representados os itens e os conceitos. A aresta dos 

grafos bipartidos gerados tem como peso o valor da relevância 

entre as suas extremidades, essa medida foi extraída pelo extrator 

de conteúdo e representa a importância do conceito aos dados 

analisados pela API. 

6.3 Representação e Recomendação 
Conforme dito anteriormente, o grafo semântico foi construído 

unindo os dois grafos bipartidos gerados a partir da análise do 

conteúdo da camada anterior. O peso das relações entre os 

usuários e os objetos educacionais foram calculados segundo a 

Equação 1, que foi calculada através da linguagem SQL e 

armazenada em seguida no banco de dados utilizado. 

De acordo com o perfil identificado, a Equação 1 indica a 

aderência existente entre os pesquisadores e recursos 

educacionais. A lista de recomendação foi gerada analisando os 

valores das arestas do grafo semântico ordenadas de forma 

decrescente, visto que os maiores valores indicam a maior 

aderência entre um pesquisador e um item. Nos casos onde 

ocorreu empate entre os valores de duas arestas diferentes foi 

utilizado como critério de desempate, para os vídeos, a diferença 

entre a quantidade de likes e dislikes do item em questão. No caso 

dos artigos, o critério de desempate foi a data de publicação. 

7. RESULTADOS 
Após o desenvolvimento e execução da solução proposta foram 

identificados os dois grafos gerados no processo descrito na 

Subseção 6.2.  

No geral, foram extraídos 86.425 autores, 3.548 vídeos e 

1.153.003 artigos. A dimensão dos grafos construídos pode ser 

vista detalhadamente na Tabela 2. Devido ao grande número de 

resultados retornados pela base de artigos, foram avaliados 

somente aqueles que possuíam ao menos uma categoria da área de 

computação e data de submissão entre os anos de 2015 e 2016. 

 

Tabela 2: Informações quantitativas dos grafos bipartidos 

 Instâncias 
avaliadas 

Conceitos 
Identificados 

Relacionamentos 

Autor 86.425 19.785 615.898 

Vídeo 3.548 2.553 10.547 

Artigo 24.385 12.310 170.149 

 

Para a construção do grafo semântico, nem todos os autores 

possuíam conceitos relacionados aos itens. Mesmo assim, a 

quantidade de autores e itens que compõem o grafo contemplou a 

maioria dos atores e itens classificados. Aproximadamente 78% 

dos autores e 72% dos vídeos estão presentes no grafo semântico. 

Com relação aos artigos, 99.86% deles estão presentes no grafo 

semântico. Esse alto número já era esperado, pois os autores e 

artigos são referentes a área de ciência da computação. 

Tabela 3: Conceitos mais comuns. 

Tipo Conceito Ocorrências 

 

Vídeo 

Vector space 215 

Mathematics 202 

Group 144 

 

Artigo 

Mathematics 4.399 

Algorithm 2.612 

Scientific method 2.016 

 

Autor 

Mathematics 8.448 

Algorithm 8.413 

Logic 4.215 

 

A Tabela 3 mostra os conceitos que são compartilhados pelo 

maior número de atores e itens. Pode ser observado que a 

quantidade dos conceitos mais identificados para os autores e 

artigos foi bem maior, visto que o conjunto de instâncias de 

vídeos analisadas foi inferior às avaliadas para autores e artigos. 

A seguir seguem alguns dados coletados de dois autores presentes 

no grafo semântico obtidos através do protótipo desenvolvido 

neste trabalho. A Tabela 4 mostra os conceitos identificados para 

o autor 22, ou seja, os conceitos que definem o perfil semântico 

do pesquisador 22. Os conceitos apresentados são apenas aqueles 

em que existe algum vídeo que também possui o conceito. 

Tabela 4: Conceitos identificados para o autor 22. 

Autor Conceito Relevância 

 

22 

Logic 0.778654 

Reasoning 0.719578 

Problem solving 0.689492 

 

Na Tabela 5 são apresentados os conceitos associados a alguns 

vídeos que se relacionam com o pesquisador 22. Com as 

informações referentes à relevância dos conceitos para os autores 

o grafo bipartido é construído. Da mesma forma, é construído um 

grafo bipartido que representa os vídeos e seus conceitos. Nos 

dois grafos construídos o peso das arestas representa a relevância 

encontrada pelo Analisador de Conteúdo, descrito na Subseção 

6.2. 
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Tabela 5: Conceitos identificados para os vídeos relacionados 
ao autor 22. 

Vídeo Conceito Relevância 

 

 

 

 

DIKkujAIeTY 

Logic 0.988 

Reasoning 0.638043 

Inductive reasoning 0.618041 

Fallacy 0.617589 

Deductive 

reasoning 

0.608903 

Inference 0.596085 

Analogy 0.593086 

Abductive 

reasoning 

0.55106 

ervHbKa7R5g Problem solving 0.92607 

hq1bUM2tyg0 Problem solving 0.865606 

kpqSeXpiM6k Problem solving 0.895888 

SpDIXJ2I2D4 Problem solving 0.954089 

Problem 0.470192 

Zyq6TmQVBxk Problem solving 0.895888 

 

A Tabela 6 representa a lista de recomendações para o autor 22. 

Essa lista de recomendação foi obtida a partir da construção do 

grafo semântico, que representa a união dos dois grafos bipartidos 

construídos. 

Tabela 6: Lista de recomendação para o autor 22. 

Vídeo Relevância 

ervHbKa7R5g 1,615562 

kpqSeXpiM6k 1,585380 

Zyq6TmQVBxk 1,585380 

hq1bUM2tyg0 1,555098 

SpDIXJ2I2D4 1,117936 

DIKkujAIeTY 0,681447 

 

8. AVALIAÇÃO 
Este trabalho foi avaliado com base em duas provas de conceitos 

(PoC) desenvolvidas segundo o método GQM [6]. As provas de 

conceito foram realizadas com usuários reais, professores e 

pesquisadores do departamento de ciência da computação de uma 

instituição de ensino superior. A avaliação foi feita através de um 

questionário onde esses professores avaliaram diferentes questões 

sobre a abordagem proposta neste trabalho. A legenda usada no 

questionário foi concordo plenamente, concordo parcialmente, 

não concordo nem discordo, discordo parcialmente, discordo 

plenamente. 

Neste primeiro momento foram avaliadas apenas as 

recomendações feitas por meio do repositório de vídeos. Os 

artigos recomendados ainda não foram avaliados visto que a 

extração dos mesmos foi feita após a análise das considerações 

dos pesquisadores participantes dessa primeira avaliação. 

8.1 Primeira PoC: definição de perfil por uma 
rede social científica 
Nesta primeira prova de conceito é analisada a definição do perfil 

dos professores para avaliar a viabilidade de definição de perfil 

utilizando uma rede social científica. O objetivo é verificar se as 

informações extraídas estão corretas, levando em consideração a 

opinião do usuário. 

Através dos conceitos extraídos para cada um dos cinco 

professores foi possível identificar o interesse de pesquisa deles. 

Para tal, conforme descrito anteriormente, foram analisadas as 

publicações de artigos desses professores nos últimos quatro anos. 

Dos cinco professores convidados a participar desta avaliação 

quatro deles desenvolvem seus trabalhos em linhas de pesquisa 

distintas, embora todos sejam da grande área da computação. Em 

média foram extraídos sete interesses de pesquisa (conceitos) de 

cada professor. 

Após identificar esses interesses os professores foram convidados 

a avaliá-los respondendo à seguinte pergunta: As informações 

extraídas da DBLP representam de fato seus interesses de 

pesquisa? 

 

Figura 5: Avaliação dos interesses extraídos dos professores. 
Quando são analisadas as avaliações na Figura 5, verifica-se que 

quatro professores concordam que os interesses identificados pelo 

processo de extração são aderentes aos seus perfis de pesquisa. 

Nenhum professor discordou do perfil identificado tenha relação 

com seus interesses de pesquisa, mas houve um professor que 

indicou ser neutro em relação a esse questionamento. 

Esta primeira prova de conceito mostra a viabilidade de extrair 

informações relacionadas aos interesses de pesquisa dos 

professores através de uma rede social científica. 

Têm-se indícios de que o uso das redes sociais científicas é viável 

no processo de definição dos interesses de pesquisa dos 

professores e que, tais interesses, são compatíveis com a realidade 

dos professores. 

8.2 Segunda PoC: aderência das 
recomendações aos interesses dos professores 
O objetivo da segunda prova de conceito é analisar a viabilidade 

da geração de recomendações e avaliar a qualidade das mesmas 

com base na aderência aos interesses de pesquisa dos professores 

considerando a opinião do usuário. 

Um sistema de recomendação busca satisfazer as necessidades dos 

usuários apresentando recursos que atendam às suas necessidades. 

Neste trabalho foram recomendados vídeos com o intuito de levar 

aos professores recursos que pudessem complementar suas 
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pesquisas. Com isso, é necessário saber se as recomendações 

atenderam a esse objetivo. 

Para a realização desta prova de conceito foi solicitado ao usuário 

que ele avaliasse uma lista de vídeos recomendados a ele. Essa 

lista foi ordenada segundo a relevância dos termos extraídos para 

cada autor, calculada de acordo com a Equação 1. Foram 

recomendados entre 7 e 10 vídeos para cada autor. 

Os cinco professores foram convidados a avaliar as 

recomendações geradas para os conteúdos extraídos para cada um 

deles. Para realizar a avaliação eles responderam às seguintes 

perguntas: (1) O tema dos vídeos recomendados a você está 

coerente com as informações extraídas da DBLP? (2) Você 

compartilharia o vídeo recomendado para algum aluno ou 

professor da mesma área? 

 

Figura 6: O tema dos vídeos recomendados a você está 
coerente com as informações extraídas da DBLP? 

O gráfico da Figura 6 apresenta as avaliações dos professores com 

relação a primeira pergunta. Pode-se observar que quatro, dentre 

os cinco professores, concordam parcialmente que as 

recomendações são coerentes com as informações extraídas da 

DBLP. Um professor discordou parcialmente que haja uma 

relação entre as recomendações e os conceitos extraídos. 

Também foi solicitado aos professores que eles deixassem seus 

comentários e críticas para que o sistema de recomendação 

pudesse ser aprimorado. Nesses comentários foi possível 

compreender melhor as avaliações feitas por eles. Em geral, 

sempre há algum vídeo que não é condizente com os interesses de 

pesquisa dos professores e, por isso, nenhum deles concordou 

plenamente com as recomendações. O professor que discordou 

parcialmente recebeu recomendação de vídeos de um canal de 

humor que abordava, de alguma maneira, os conceitos extraídos 

da DBLP. Em um trecho dos seus comentários o professor diz 

que: 

“...acredito que possam incluir algum tipo de filtro para 
selecionar canais relacionados a educação/pesquisa, já 

que o foco é identificar vídeos associados ao interesse 

de pesquisa do indivíduo. ” 

 

 

Figura 7: Você compartilharia o vídeo recomendado para 
algum aluno ou professor da mesma área? 

O gráfico da Figura 7 consolida as respostas dos professores à 

segunda pergunta. O objetivo dessa pergunta é identificar se existe 

alguma recomendação que o professor considera relevante ao 

ponto de repassar o vídeo sugerido. Observa-se que quatro 

professores consideram os vídeos interessantes e recomendariam 

os mesmos para outras pessoas. Um professor, o mesmo que 

discordou parcialmente na questão anterior, discorda plenamente, 

ou seja, ele não recomendaria os vídeos a outras pessoas. Este 

professor considerou os vídeos superficiais aos seus temas de 

pesquisa e, por isso, não os recomendaria. 

Os resultados da primeira prova de conceito indicam que a 

estratégia de definição do perfil de pesquisadores a partir de uma 

rede social científica foi bem avaliada pelos professores. Dentre 

os professores que avaliaram essa estratégia apenas um não 

concordou com o perfil definido para ele. 

Da mesma forma, os resultados da segunda prova de conceito 

também trouxeram indicativos de que as recomendações feitas aos 

professores foram, de certa forma, coerentes aos perfis 

identificados. Como era esperado, o professor que não concordou 

com a definição de seu perfil também não concordou com os 

vídeos recomendados. 

Assim sendo, os resultados observados mostram a viabilidade das 

estratégias de extração de características em redes sociais 

científicas e de recomendação de vídeos. 

8.3 Ameaças a validade 
Existem algumas ameaças à validade deste estudo. O estudo 

simula que os pesquisadores estavam precisando dos itens que 

foram recomendados. Portanto, é importante que esse estudo seja 

expandido para que os professores e pesquisadores possam 

acessá-lo quando realmente estiverem necessitando de alguma 

recomendação de um objeto de aprendizagem. 

A qualidade dos termos extraídos para identificar o perfil dos 

professores também é uma ameaça a validade. Há um risco de 

que, quando outros professores forem selecionados, termos muito 

genéricos ou ambíguos sejam identificados, impactando 

diretamente na qualidade das recomendações. 

Outra ameaça é a quantidade de professores convidados a fazerem 

a avaliação das estratégias apresentadas neste trabalho. Embora 

tenham sido selecionados professores de diferentes áreas de 

pesquisa, sabe-se que é necessário avaliar a proposta com um 

maior quantitativo de pessoas. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo deste trabalho foi propor uma arquitetura de 

recomendação baseada em informações semânticas e, a partir do 

desenvolvimento dessa arquitetura, gerar recomendações de 
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recursos educacionais para auxiliar a educação informal de 

professores e pesquisadores. Uma pesquisa bibliográfica foi 

realizada para fundamentar a abordagem da solução proposta e 

identificar os trabalhos relacionados. 

Após a proposta da arquitetura, foi realizada a extração dos dados 

e, de posse dos mesmos, foram extraídos conceitos com o objetivo 

de descrever semanticamente os recursos educacionais e atores 

utilizados no sistema de recomendação. De posse dos atores e 

itens, com seus respectivos perfis, foi possível quantificar a 

relação entre eles e criar um grafo semântico bipartido. A partir do 

grafo semântico construído foi possível extrair uma lista de 

recomendações ordenada pela relevância entre os nós. 

De posse da lista de recomendação, os professores e 

pesquisadores podem contar com o auxílio do protótipo 

desenvolvido para selecionar os recursos educacionais que se 

adequem às suas reais necessidades, reduzindo o tempo gasto na 

procura por recursos educacionais e aumentando a eficiência na 

preparação de materiais para auxílio ao ensino e aprendizado. 

Com o intuito de avaliar a viabilidade da solução proposta foram 

realizadas duas provas de conceitos. Um questionário foi 

desenvolvido e cinco professores o responderam. Com base nas 

respostas obtidas verificou-se que há indícios da viabilidade do 

modelo de recomendação baseado em grafos semânticos. Além 

disso, avaliando as sugestões desses professores, algumas 

evoluções podem ser aplicadas ao modelo para aprimorar as 

recomendações, como a recomendação de artigos científicos. 

Outra questão importante é a modificação do modelo proposto 

adicionando o feedback fornecido pelo usuário após a 

recomendação para auxiliar as próximas recomendações. A partir 

do feedback pode ser utilizada uma abordagem de filtragem 

híbrida para fazer recomendações utilizando, além das 

informações semânticas, a opinião dos usuários com perfil 

semelhantes. 

Outra oportunidade para trabalhos futuros é abordar o uso de 

ontologias na etapa de análise do conteúdo para agrupar os 

conceitos dentro de um domínio, podendo assim modificar a 

qualificação entre os relacionamentos e alterar a lista de 

recomendação. Essa evolução irá auxiliar a eliminar 

recomendações que não tenham relações diretas com o interesse 

dos pesquisadores. 
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ABSTRACT 
This research aims to determine whether cognitive style, 

specifically with regards to field dependence-independence, 

influences the seeking skills in a group of eleventh grade students 

in the communities of El Quisco and Cartagena. 
While the findings of this study are descriptive and correlational, 

its methodology is quantitative. The Embedded Figures Test for 

Groups (GEFT) Witkin, Oltman, Raskin and Karp [28] was used 

for determining cognitive style of the subjects. To determine 

Internet search skills, a test was designed based on the 

classification framework outlined in van Deursen and van Dijk 

[22] it consists of several parts and measures operational, formal, 

and strategic information skills. 

The results of this investigation imply that there is no direct 

relationship between the two variables, although they are not 

entirely definitive. However, the value of this research is that it is, 

in Chile, a first approach to the study of information seeking from 

a cognitive perspective. 

RESUMEN 
Esta investigación tiene por objetivo determinar si el estilo 

cognitivo, en la dimensión, dependencia-independencia de campo 

influye en las habilidades de búsqueda de información por parte 

de un grupo de alumnos de tercer año medio pertenecientes a 

liceos de la comuna de El Quisco y Cartagena. 
El estudio es de tipo descriptivo correlacional y la metodología es 

de carácter cuantitativo. Para la determinación del estilo cognitivo 

se utilizó el Test de Figuras Enmascaradas para Grupos (GEFT) 

de Witkin,  Oltman,  Raskin  y  Karp,  (1971) [28] en  y para la 

determinación de habilidades de búsqueda en Internet se diseñó 

una prueba, basada en la clasificación de van Deursen y van Dijk 

[22], que consta de varias partes y que mide habilidades de 

operacionales, formales, de información y estratégicas. 

Los resultados hacen presumir que no existiría una relación 

directa entre ambas variables, pero los resultados no son del todo 

definitorios. Esta investigación posee el valor de ser, en Chile, 

una primera aproximación al estudio de búsquedas de información 

desde un punto de vista de la psicología cognitiva. 

Categories and Subject Descriptors 
H.3.3 [Information Search and Retrieval]: Search process 

General Terms 
Performance, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Estilo cognitivo, dependencia e independencia de campo, GEFT,  

información, habilidades en Internet, Internet skills. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Internet, dado su gigantesco crecimiento, es hoy la fuente de 

información más rica disponible y ha sido adoptada casi 

universalmente, dando lugar a usos tan variados que abarcan 

desde el entretenimiento hasta la búsqueda de información, para 

propósitos profesionales, académicos o solo personales 

Según la American Library Association [3] existe un consenso 

creciente en que hoy en día los estudiantes, a pesar de ser 

manejadores hábiles de tecnología, no poseen las habilidades para 

buscar información de forma efectiva, es decir, no son capaces de 

identificar fuentes de información confiables, interpretarlas y 

usarlas de manera que les sean útiles. Estas capacidades son la 

clave de un aprendizaje a lo largo de la vida y son comunes a 

todas las disciplinas, a todos los ambientes de aprendizaje y a 

todos los niveles de educación. El manejar información y pensar 

críticamente acerca de la misma es tan importante como lo eran 

leer o escribir a principios del siglo XX [11]. 

En Chile, según el Índice de Generación Digital 2009 [25], un 

85% de los escolares se define como “conocedor” y “experto” en 
Internet. Sin embargo, según este mismo estudio, cuando estas 

habilidades son sometidas a prueba en la búsqueda e 

interpretación de contenidos relativamente complejos donde se 

deban relacionar conceptos variados y encontrar la solución a un 

problema, este grado de experticia no es tal. En efecto, la 

investigación denominada Habilidades y competencias del siglo 

XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la 

OCDE [3], señala que solo un 2% de los estudiantes que 

participaron en el estudio son capaces de responder preguntas 

complejas que involucren leer textos, seleccionar y postear en 

Internet. 

Para Tapscott (1996), en Tabatabai y Shore [20] la habilidad de 

buscar y evaluar la información apropiada se ha convertido en el 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 188 - 194. Santiago de Chile.
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requerimiento clave para el éxito en una sociedad digital. En la 

medida que crecen la Web, las bibliotecas digitales y, 

paralelamente, los sistemas de búsqueda de información se 

convierten en la forma principal por la cual se accede a la 

información, una gran parte de la población alrededor del mundo, 

necesita una mayor comprensión de la forma en que los usuarios 

interactúan con los sistemas de búsqueda de información. Para 

Hargittai y Shafer [9] no ser capaces de usar efectivamente la 

Internet puede resultar en, por ejemplo, participación menos 

efectiva en términos políticos, menos conocimiento acerca de los 

servicios gubernamentales, búsqueda poco útil respecto a 

actividades de incremento del capital humano (búsqueda de 

trabajo, oportunidades educacionales, dudas acerca de la salud, 

entre otros). 

Tener claridad de cuáles son los factores que influyen en la 

capacidad de buscar información y evaluarla de manera crítica 

respecto de su contenido y de sus fuentes es una tarea de gran 

importancia, para ello se han establecido diversas líneas de 

investigación respecto de los mencionados factores, que incluyen 

factores educacionales, de género, de capital cultural y factores 

cognitivos, entre otros.  

Uno de los factores clave para el uso efectivo de sistemas de 

información es la habilidad de orquestar procesos cognitivos y 

que a su vez está íntimamente relacionada con el estilo cognitivo 

[15], siendo este último un factor que afecta la manera en que los 

usuarios interactúan con los sistemas y su rendimiento en las 

búsquedas de información [29]. 

Cuando un individuo aborda la realización de una determinada 

tarea lo hace de una manera particular, propia. Esto es, en 

términos sencillos, lo que se conoce como estilo. El estilo se 

entiende como un conjunto de regularidades consistentes en la 

forma de la actividad humana que se lleva a cabo, por encima del 

contenido o de los dominios propios de la actividad [8]. Existen 

variados estilos, estilos de aprendizaje, estilos de personalidad y 

los denominados estilos cognitivos. Este trabajo pretende 

establecer si existe una relación entre el estilo cognitivo y las 

capacidades de búsqueda de información en Internet. 

El estilo cognitivo se entiende como la manera predilecta o típica 

de hacer uso de las habilidades cognitivas, en situaciones diversas 

y cuando estas situaciones son lo suficientemente complejas para 

permitir variedad en las respuestas [10]. En términos formales el 

estilo cognitivo es: 

“la forma preferida en que los individuos colectan, procesan y 

evalúan información y que influye en la manera en que 

exploramos nuestro ambiente en busca de la misma, cómo la 

organizamos y cómo la interpretamos y de qué forma la 

integramos nuestras interpretaciones dentro de modelos mentales 

y teorías subjetivas que guían nuestro comportamiento” (Allinson 

y Hayes, 1994, p.2) [2] 

Muchas dimensiones del estilo cognitivo han sido destacadas en 

la literatura. Hayes y Allinson [2] identifican 29 de estas, 

incluyendo, por ejemplo, dependencia e independencia de campo, 

convergencia-divergencia, reflexión-impulsividad, holismo-

serialismo, racionalidad-intuición, entre otras. Todas se mueven 

entre dos extremos de un eje bipolar y si se comparan las 

características de cada constructo, se encuentran coincidencias. 

Para esta investigación se consideró el constructo dependencia o 

independencia de campo, DIC, definida por Carretero (1982), 

citado por Cantillo, Polo y Díaz-Granados [5], como la capacidad 

para procesar información con un alto grado de autonomía con 

respecto al campo perceptivo; los sujetos independientes de 

campo tienen una gran facilidad para separar los detalles de una 

configuración, mientras que los dependientes de campo tienen 

dificultad en este sentido. Variadas investigaciones han mostrado 

que la dimensión de dependencia o independencia de campo se 

extiende desde lo perceptual hacia el funcionamiento intelectual y 

social. Por ejemplo, los individuos dependientes de campo tienden 

a ser más sociables que los independientes de campo. Las 

diferencias entre un tipo y otro, tal como se detalla en el cuadro a 

continuación. Las diferencias entre individuos dependientes de 

campo e independientes de campo se detalla a continuación en la 

Tabla N°1 

 

Tabla 1. Diferencias entre individuos dependientes de campo e 
independientes de campo [5]. 

Individuos dependientes 

de campo 

Individuos independientes 

de campo 

Encuentran dificultades 

para reestructurar nueva 

información y formar 

vínculos con 

conocimientos previos 

Son capaces de 

reorganizar la 

información para 

proporcionar un contexto 

para su conocimiento 

previo  

Poseen una 

personalidad con gran 

orientación social 

son menos influenciados 

por el refuerzo social 

experimentan lo que les 

rodea de una forma 

relativamente global, 

pasivamente conforme a 

la influencia del 

contexto 

experimentan lo que les 

rodea analíticamente, con 

sus experiencias como 

elementos separados de 

sus ambientes 

prefieren trabajar en 

grupos 

prefieren trabajar solos 

luchan con los 

elementos individuales 

son buenos con problemas 

que requieren la 

extracción de elementos 

fuera del contexto total 

son dirigidos 

externamente 

son dirigidos 

internamente 

son influenciados por 

características externas 

son individualistas 

aceptan las ideas como 

les son presentadas 

aceptan ideas fortalecidas 

por su propio análisis 

Adaptado de Witkin, Moore, Goodenough, y Cox, 

1977; Jonassen y Grabow en Chen y Macredie, 2002 

[25] 

 

El estilo cognitivo es una característica individual, de naturaleza 

psicológica, estrechamente ligada al funcionamiento cognitivo, y 

ligada al proceso del aprendizaje [10]. Por la misma razón los 

estilos cognitivos se refieren a la forma en la cual procesamos la 

información, entonces inciden la calidad de la ejecución, esto 

porque individuos que pertenecen a un determinado estilo 

cognitivo se desempeñan mejor que otros en ciertas tareas [11]. 
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2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
H1: A mayor independencia de campo, en términos de estilo 

cognitivo, mayor es la efectividad en la búsqueda de información 

estratégica.  

Ho: No existen diferencias significativas en la efectividad de 

búsqueda entre sujetos dependientes o independientes de campo. 

Ha: A mayor dependencia de campo, en términos de estilo 

cognitivo, mayor es la efectividad en la búsqueda de información 

estratégica en Internet. 

Riding y Ryner (1998) citados por Salarian, Ibrahim y Nemati 

[18], apuntan a que el estilo cognitivo es una de las diferencias 

individuales más importantes en el comportamiento de búsqueda 

de información, pues afecta la forma en que las ideas son vistas y 

cómo los individuos pueden reaccionar, representar situaciones y 

tomar decisiones. Por tanto es razonable pensar que afecta en la 

capacidad de completar una tarea e búsqueda y en el tiempo que 

toma realizarla. Existen numerosas líneas de investigación que 

tratan de establecer algún tipo de relación entre estilo cognitivo y 

comportamiento de búsqueda 8], [14], [18], Kinley [13] ha tratado 

de modelar el comportamiento de búsqueda integrando el estilo 

cognitivo, otros se centran en la forma en que individuos de un 

determinado estilo navegan en los hipermedios [6], [19]. A partir 

de lo anterior se puede afirmar los intentos de establecer alguna 

relación entre estilo cognitivo y búsquedas de información es una 

línea de investigación que está viva y en crecimiento permanente. 

3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar si el estilo cognitivo, en la dimensión dependencia-

independencia de campo (DIC), de estudiantes de tercer año 

medio pertenecientes a colegios municipalizados del litoral 

central, está relacionado con la efectividad en la búsqueda de 

información de tipo estratégico en Internet.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Reconocer qué estilo cognitivo es más eficaz (capacidad de 

completar una tarea) en la búsqueda de información 

estratégica. 

 Establecer qué estilo cognitivo es más eficiente (capacidad de 

completar la tarea en el menor tiempo posible) en la búsqueda 

de información estratégica. 

 Desarrollar un método válido para evaluar las habilidades de 

búsqueda de información. 

 

4. METODOLOGÍA 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo correlacional, en un 

marco metodológico cuantitativo. Descriptivo porque se pretende 

determinar el perfil en términos de estilo cognitivo en la 

dimensión DIC (dependencia independencia de campo) de los 

sujetos de estudio. 

Se pretende, determinar si existe una relación estadísticamente 

significativa entre el estilo cognitivo y capacidad de compleción 

de tareas de búsqueda de información (eficacia) además de los 

tiempos en realizar dichas tareas. 

4.1 La muestra 
La prueba se realizó 38 con estudiantes de tercer año medio 

pertenecientes a colegios municipalizados del litoral central, con 

alto porcentaje de alumnos vulnerables, en las comunas de 

Cartagena y el Quisco. Se descartaron los datos correspondientes 

a alumnos con necesidades educativas especiales -pertenecientes 

al Programa de Integración Escolar- ya sea algún trastorno del 

aprendizaje (trastorno de la atención, trastornos en la 

simbolización o decodificación (receptivo-auditivo y receptivo-

visual) y expresiva o codificación (expresivo-vocal y expresivo-

motora); trastornos de la percepción; entre otros. El objetivo de 

establecer este sesgo es evitar la existencia de otros factores, de 

tipo cognitivo, que pudiesen influir en los resultados. Luego de 

este procedimiento, la muestra quedó reducida a 30 alumnos.  

4.2 Instrumentos 
Para determinar cuán hábiles son los estudiantes participantes de 

este estudio, es que se elaboró una prueba donde se asignan 

variadas tareas a realizar, un Test de Habilidades en Internet, cada 

tarea evalúa diversas habilidades en las cuatro categorías descritas 

en la Tabla 2 según la clasificación de Van Deursen y Van Dijk  

[21]. Previamente a la aplicación de la prueba a los involucrados 

en el estudio se les solicitó completaran un cuestionario que 

proveyera de información de género, tiempo y tipo de uso de 

Internet que fuese relevante al momento de analizar resultados. 

Tabla 2: Habilidades en Internet según Van Deursen & Van 
Dijk [20] 

Habilidades relacionadas con el medio 

Habilidades 

operacionales 

Operar un navegador 

 Abrir sitios Web usando URLs 

 Navegar adelante y atrás usando los 

botones del navegador 

 Guardar archivos en el DD 

 Abrir archivos de formatos comunes 

 Bookmarking de sitios 

Operar con motores de búsqueda en Internet 

 Ingresar palabras clave en el campo 

apropiado 

 Ejecutar la operación de búsqueda 

 Abrir los resultados de la búsqueda 

en la lista que arroja la búsqueda. 

Operar con formularios en internet: 

 Usar los diferentes tipos de 

campos y botones 

 Enviar el formulario 

Habilidades 

formales 

Navegar en la Internet mediante: 

 

 El uso de hiperlinks presentes en 

textos, imágenes o menús.  

 Mantener un sentido de localización 

mientras se navega, esto es: 

 No desorientarse mientras se navega 

un sitio web. 

 No desorientarse mientras se navega 

entre sitios web. 

 No desorientarse cuando se navega   

entre sitios web. 

 No desorientarse cuando se abren y 

navegan resultados de búsqueda 

 

Habilidades relacionadas con el contenido 

Habilidades 

de 

información 

Localizar la información requerida 

mediante: 

 La elección de un sistema de 

búsqueda o un sitio web para 

encontrar la información 
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 Definir opciones de búsqueda o 

queries 

 Seleccionar información (en sitios 

web o en los resultados de 

búsqueda) 

 Evaluar las fuentes de información. 

Habilidades 

estratégicas 

Sacar ventaja de Internet mediante: 

 El desarrollo de una orientación hacia 

una meta en particular 

 Tomar la acción apropiada para 

alcanzar dicha meta. 

 Tomar la decisión correcta para 

alcanzar dicha meta 

 Obtener los beneficios que resultan 

de alcanzarla 

 

4.2.1 Test de Figuras enmascaradas para Grupos (GEFT) 
La pertenencia de los individuos de la muestra, a un estilo 

cognitivo u otro, se determinó mediante el Test de Figuras 

Enmascaradas para Grupos, GEFT por sus siglas en inglés. El test 

contiene 18 figuras complejas y ocho formas sencillas. La idea del 

Test es encontrar esas figuras sencillas dentro de las complejas en 

un límite de tiempo, como se ejemplifica en la Figura 1. 

 

Figura 1. Encontrar la forma simple de la izquierda en la 
figura de la derecha. 

Basándose en el número de respuestas correctas, los valores 

obtenidos varían desde 0 para los individuos más dependientes de 

campo y 18 para los individuos menos dependientes de campo 

[12], entonces para los efectos de esta investigación, se estableció 

que: 

• Sujetos que obtienen resultados entre 0 y 5 en el GEFT son 

fuertemente dependientes de campo (FDC);  

• Sujetos que obtienen valores entre 6 y 14 poseen 

características mixtas;  

• Sujetos con resultados de GEFT entre 15 y 18, son 

fuertemente independientes de campo (FIC). 

4.2.1.1Validez del GEFT 
Según García Ramos (1989) citado por Ramos (2006) [17] es un 

test técnicamente validado con una fiabilidad que oscila entre 0,85 

y 0,95, estabilidad y homogeneidad. Su consistencia interna llega 

a 0,91-0,98.  

4.2.2Test de habilidades en Internet 
Para determinar cómo se desempeñan en la navegación y 

búsqueda de información, se aplicó un Test de Habilidades en 

Internet adaptado de otro realizado por Van Deursen (2011) [20]. 

Fue sometido a juicio experto por tres Profesores de Matemática y 

Computación ligados a los colegios donde se realizó el trabajo de 

campo. El Test comprende cuatro secciones: La primera sección 

es una pequeña encuesta referida al tipo de enseñanza que recibe 

el alumno (municipal o subvencionada), si ha recibido o no 

instrucción formal en el uso de Internet, al tiempo de uso de 

Internet y redes sociales. El objetivo de la realización de esta 

encuesta es recabar datos que podrían ser relevantes para este 

estudio o para estudios posteriores. También es importante saber 

cuánto tiempo pasan conectados a la red y desde cuando son 

usuarios de la Web, porque la experiencia de uso es un factor que 

podría ser importante al momento de analizar los resultados. 

4.2.3 Test de Habilidades Operacionales 
La segunda sección corresponde a actividades, tal como se 

muestra en la Tabla 1, asociadas a habilidades de tipo operacional, 

las más básicas para moverse en la red. 

4.2.4 Test de Habilidades de Información 
Mediante este test se pretende establecer si existe una relación, 

estadísticamente significativa, entre el tiempo empleado en la 

realización de una determinada tarea de búsqueda y el puntaje 

obtenido por cada sujeto en el GEFT. Las tareas de búsqueda eran 

sencillas y de respuestas acotadas. 

4.2.5 Test de Habilidades Estratégicas 
Se trató de establecer si existía una relación entre el tiempo de 

búsqueda y el puntaje obtenido en el GEFT, las preguntas eran 

más complejas y suponían la toma de decisiones y pensamiento 

más profundo, más de un 50% de los estudiantes no fue capaz de 

completar la tarea de búsqueda encomendada, por lo que se optó 

por relacionar puntaje del GEFT con el estilo cognitivo al cual 

pertenecía cada estudiante. 

4.  RESULTADOS 
5.1 Aplicación del GEFT 

Los resultados que arrojó el GEFT se resumen en la Figura 2.  

 

Figura 2: Porcentaje de individuos según el GEFT. La gráfica 
agrupa a los alumnos en tres conjuntos. Los fuertemente 
independientes de campo (FDC), los pertenecientes a un 

grupo mixto y a los fuertemente independientes de campo 
(FIC). 

La muestra se caracteriza por tener apenas tres individuos 

fuertemente dependientes de campo (FDC) y el resto con doce 

individuos fuertemente independientes de campo (FIC) y quince 

individuos de tipo mixto (mixtos). 

5.2 Resultado del Test de Habilidades Operacionales 
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El análisis arrojó que el 100% de los estudiantes era capaz de 

operar en Internet sin problemas, lo que los habilitaba para 

realizar el resto de los tests ya detallados. 

5.3 Resultado del Test de Habilidades de Información 
El porcentaje de respuestas correctas para cada pregunta del Test 

de Habilidades de Información se muestra en la Tabla 3, en esta 

se observa el porcentaje de aciertos en cada una de las preguntas 

del Test para individuos fuertemente dependientes de campo 

(FDC), los de tipo mixto y los fuertemente independientes de 

campo (FIC). Con los resultados obtenidos se elaboró un gráfico 

de barras que se muestra en la Figura 3, en este se observa que los 

individuos fuertemente independientes de campo, tuvieron menos 

respuestas correctas que los individuos fuertemente dependientes 

de campo. 

Tabla 3: Porcentaje de respuestas correctas para las 
preguntas de Habilidades de Información 

Habilidades 

de 

información 

% de respuestas correctas 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

FDC 100 100 100 

Mixtos 82,35 100 100 

FIC 60 100 80 

 

 

Figura 3: Resultados correspondientes al porcentaje de 
respuestas correctas para las preguntas 1, 2 y 3 del Test 

habilidades de información. 

Dado que la cantidad de sujetos independientes supera en cuatro 

veces a la cantidad de individuos dependientes de campo, se 

establece que la probabilidad de obtener menos respuestas 

correctas para el grupo de independientes de campo sería mucho 

mayor. Sin embargo, hay un hecho importante, la cantidad de 

alumnos mixtos es 5 veces mayor y se observa una baja en el 

porcentaje de respuestas correctas, esto podría ser indicativo de 

una tendencia decreciente mientras más nos alejamos del extremo 

de los dependientes de campo. 

Posteriormente se trató de establecer la existencia alguna 

correlación matemática entre las variables tiempo de búsqueda 

(variable dependiente) y puntaje en el GEFT (variable 

independiente) para las tres preguntas del test, pero los 

coeficientes de correlación de Pearson mostraron que no existía 

una correlación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. 

 

5.4 Resultados referidos a habilidades estratégicas 
El análisis de datos para las habilidades estratégicas se realizó de 

forma diferente, no se intentó establecer algún tipo de correlación 

entre ambas variables debido al elevado porcentaje de respuestas 

incorrectas y omitidas (superior al 50%) dadas por los sujetos para 

cada una de las tres preguntas, solo se optó por establecer el 

porcentaje de respuestas correctas para cada una de las preguntas 

del Test. Los resultados se muestran en la Tabla 4 

Tabla 4: Porcentajes de respuestas correctas para Habilidades 
Estratégicas 

Habilidades 

estratégicas 
  

% de respuestas correctas 

Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 3 

FDC 100 100 100 

Mixto 41,17 70,58 64,71 

FIC 27,27 63,63 27,27 

 

Con los resultados que muestra la Tabla 4 se construyó el gráfico 

que se muestra en la Figura 4.   

 

Figura 4: Porcentaje de respuestas correctas para las 
preguntas de Habilidades Estratégicas.  

 En el gráfico se observa con claridad que las 

preguntas referidas a habilidades estratégicas números 1, 2 y 3 

fueron respondidas en un 100% por parte de los sujetos 

fuertemente dependientes de campo. Los porcentajes de 

acierto para el grupo mixto fluctúan desde valores cercanos a 

un 71% (pregunta 2) a un 41% (pregunta 1). 

 Los individuos fuertemente independientes de 

campo, tuvieron los porcentajes más bajos, que fluctúan entre 

un 27% y un 63%. Estos resultados son concordantes con los 

obtenidos para habilidades de información, donde los sujetos 

fuertemente dependientes de campo obtuvieron mejores 

resultados. 

Nuevamente se hace hincapié en que estos resultados no son 

definitorios porque el número de individuos independientes de 

campo, cuadruplica al de los dependientes de campo, por lo que la 

probabilidad de responder incorrectamente es mayor. Para estas 

preguntas también existe una tendencia decreciente en dirección 
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de los independientes de campo, eso considerando que el número 

de individuos mixtos también es el triple comparados con los 

dependientes de campo. 

 

6. CONCLUSIONES 

6.1 Referidas a los objetivos 
1. La hipótesis principal H1 apuntaba a que los individuos 

independientes de campo, serían los más hábiles en la búsqueda 

de información, pero los resultados dieron sustento a la hipótesis 

alternativa, Ha. Los motivos no son claros, ni pueden deducirse a 

partir de esta investigación. Se podría argumentar que 

probablemente el estilo cognitivo a pesar de ser una característica 

inmanente de la personalidad no es un elemento decisivo a la hora 

de enfrentar una búsqueda en Internet sino que su grado de 

influencia es limitado y que tal vez existan otros factores que 

determinen la calidad del desempeño en tareas de búsqueda que 

podrían ser desde factores de tipo cognitivo hasta elementos 

asociados al capital cultural de los individuos en estudio, esto 

debido a que los sujetos de prueba pertenecen a colegios con un 

alto porcentaje de alumnos vulnerables y cuyo uso de Internet 

tiene más bien que ver con comunicarse entre pares más que 

como un elemento de acceso a la cultura y al aprendizaje [16] 

Sería pertinente en futuros estudios extender esta investigación a 

una mayor cantidad de sujetos y que además pertenezcan a 

colegios con menor grado de vulnerabilidad para poder comparar.  

 

2. Dado que hubo una gran cantidad de respuestas incorrectas u 

omitidas, no se realizó un estudio correlacional entre estilo 

cognitivo y tiempos de búsqueda referido a las habilidades 

estratégicas, y por tanto, no es posible establecer de manera 

concluyente si efectivamente existe una relación entre ambas 

variables. A pesar de lo anterior y lo limitado de la muestra los 

resultados sugieren que el estilo dependiente de campo sería más 

eficaz a la hora de completar correctamente una tarea de búsqueda 

de información. 

 

3. No se pudo establecer una relación taxativa entre eficiencia de 

búsqueda y estilo cognitivo. Sin embargo se puede presumir que 

algún tipo de relación poseen en virtud de que los individuos 

independientes de campo responden en menor cantidad a las 

preguntas planteadas. Se requiere más investigación al respecto y 

con muestras más grandes. 

 

4. Se reconoce un logró un método correcto para evaluar las 

capacidades de búsqueda en Internet, en primer lugar porque se 

tomó como base un método probado por otros investigadores y se 

adaptó a nuestra realidad. Adicionalmente, el Test de Habilidades 

en Internet suponía una progresión en la dificultad de las tareas, 

esto se logró, considerando que el nivel más complejo, el de 

habilidades estratégicas, fue el más difícil de completar. A la luz 

de los resultados se considera perfeccionar el procedimiento, por 

ejemplo, cambiando aquellas preguntas que no suponen gran 

dificultad al momento de ser respondidas.  

 

a. Realizando un vínculo con las conclusiones anteriores, cabe la 

posibilidad que el diseño del instrumento de evaluación sea más 

fácil de responder para individuos dependientes de campo, por 

tanto, a pesar de cumplir su función tendría algún tipo de sesgo a 

nivel cognitivo impuesto por los investigadores, que al adaptar un 

test basado en un instrumento anterior, pueden incorporar sus 

propios sesgos. Cabe la posibilidad que en un test diferente y 

empleando los mismos sujetos de prueba los resultados podrían 

sugerir la validez de la hipótesis original H1. 

6.2 Conclusiones generales 
1. Algunos estudios sugieren que las capacidades de búsqueda de 

información tienen más bien relación con la experiencia de uso de 

Internet, sin embargo, la mayoría de los estudiantes de esta 

muestra pasan en promedio la misma cantidad de horas usando la 

Web y, por tanto, poseen similar experiencia. Esto supondría que 

todos los grupos (separados por DIC) deberían tener resultados 

similares, pero en la práctica esto no ocurre. Esto apoyaría la 

hipótesis que la DIC influye en las capacidades de búsqueda de 

información, pero no es tan claro. Esto porque como todo proceso 

cognitivo existe una multitud de factores que no son medibles o 

cuantificables, entonces decidir cuál de ellos posee más peso, o 

influencia en una tarea determinada, es algo complejo 

2. El rendimiento en las búsquedas está probablemente 

relacionado con la motivación a la hora de buscar las respuestas, 

lo que a su vez se relaciona con los intereses de los alumnos y la 

complejidad de las preguntas. Consultados algunos alumnos 

respecto a la prueba a la que fueron sometidos, muchos dijeron 

haberla encontrado poco entretenida y no se sentían motivados a 

realizar una búsqueda más en profundidad. 

3. No se puede determinar, en este estudio, cuan relevante es el 

estilo cognitivo en individuos que poseen escaso capital cultural. 

Tal vez el otro tipo de carencias que poseen enmascaren el 

verdadero efecto del estilo cognitivo en las búsquedas. Se 

requieren estudios más profundos. 

4. Este estudio posee limitaciones debidas al tipo de definiciones 

empleadas respecto de las habilidades en Internet que, aunque son 

coherentes, poseen ciertos límites poco claros. En término simples 

podríamos decir que las habilidades estratégicas requieren un 

manejo hábil de las habilidades de información las que a su vez 

tienen se relacionan más con el tipo de decisiones que se toman a 

la hora de realizar la búsqueda. 

5. El empleo del GEFT, demostró ser una manera muy sencilla de 

medir estilos cognitivos, lo que facilitó, las tareas de análisis. 

Dada su facilidad de aplicación podría ser empleado en las aulas 

para establecer a qué grupo pertenece cada alumno y así diseñar 

estrategias apropiadas para impartir aquello que se desea enseñar. 

Sería clave establecer qué tipo de conductas de aprendizaje 

poseen los estudiantes en virtud del estilo cognitivo que poseen 

pues, en el fondo, este corresponde a la manera en que los 

individuos perciben aquello que les rodea, construyen 

conocimiento y solucionan problemas. 

6. Adicionalmente sería bueno establecer a qué estilo pertenecen 

los profesores, pues como se ha visto en la revisión bibliográfica 

el estilo del maestro influye en la capacidad de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Considerando que hoy en día a los profesores se les imparten 

indicaciones acerca de la manera en que deben entregar el 

conocimiento teniendo en consideración los estilos de aprendizaje 

(visual, auditivo o kinestésico), sería bueno también establecer 

una manera diferente y complementaria asociada a estilos 

cognitivos. Pues se sabe que esta influye de manera directa en el 

aprendizaje [14]. A pesar de lo anterior no existen muchas 

investigaciones que muestren qué tipo de estrategias de 

aprendizaje emplear para diferentes estilos cognitivo.



194

 

 

 

 

7. REFERENCIAS 

 

[1]  Agree, King, Castro, “It’s Got to Be on This Page”: Age and 
Cognitive Style in a Study of Online Health Information 

Seeking. Journal of medical Internet research, 2015, vol. 17, 

no 3, p. e79. 

[2] Allinson, C., & Hayes, J. (1996). The cognitive style index. 

Journal of Management studies, 33(1), 119-135. 1996 

[3] American Library Association. Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education. Community &    

Junior College Libraries, 9(4), 63–67. 

doi:10.1300/J107v09n04_09, 2000 

[4] Ananiadou, K., & Claro, M.Habilidades y competencias del 

siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países 

de la OCDE. Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. 

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/euro

pa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE. 

pdf. 2010 

[5] Cantillo, K., Polo, A., & Diaz-Granados, F. I. (2000). 

Relación entre el nivel de pensamiento y el estilo cognitivo 

dependencia-independencia de campo en estudiantes 

universitarios. Psicología desde el Caribe, (5), 176-196. 2000 

[6] Chen, S. Y., & Macredie, R. D. (2002). Cognitive styles and 

hypermedia navigation: Development of a learning model. 

Journal of the American society for information science and 

technology, 53(1), 3-15.Fernández, R., & Maciá, A. (1981). 

Estudio diferencial con el test de figuras enmascaradas 

(GEFT). Anuario de Psicología, 24(1), 45-56. 2002 

[7] Fernández, R., & Maciá, A. (1981). Estudio diferencial con el 

test de figuras enmascaradas (GEFT). Anuario de Psicología, 

24(1), 45-56. 1981 

[8] Ford, N., Wilson, T. D., Foster, A., Ellis, D., & Spink, A. 

(2002). Information seeking and mediated searching. Part 4. 

Cognitive styles in information seeking. Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, 

53(9), 728-735. 2002 

[9] Hargittai, E., & Shafer, S. Differences in Actual and Perceived 

Online Skills: The Role of Gender*. Social Science Quarterly, 

87(2), 432–448. doi:10.1111/j.1540-6237.2006.00389.x; 2006 

[10] Hederich, C., & Camargo, A. (2000). Estilo cognitivo y logro 

académico en la Ciudad de Bogotá. Revista colombiana de 

educación, 40-41. 2000 

[11] Katz, I. R. Testing Information Literacy in Digital 

Environments: ETS’s iSkills Assessment. Information 

Technology & Librarie. Vol. 26. n°3: 3–12. 2007 

[12] Khatib, M., & Hosseinpur, R. M. (2011). On the Validity of 

the Group Embedded Figure Test (GEFT). Journal of 

Language Teaching and Research, 2(3), 640-648. 2011 

[13] Kinley, Kinley. Towards modelling web search behaviour: 

integrating users’ cognitive styles. Diss. Queensland 

University of Technology Brisbane Australia, 2013. 

[14] Kyung-Sun Kim1, Bryce Allen. Cognitive and task 

influences on Web searching behavior. Journal of the 

American Society for Information Science and Technology. 

53 (2). 2002. http://dx.doi.org/10.1002/asi.10014 

[15] López-Vargas, O., Hederich-Martínez, C., & Camargo-

Uribe, Á. (2011). Estilo cognitivo y logro académico. 

Educación y Educadores, 14(1), 67-82. 2011 

[16] McKenna, F. P. (1990). Learning implications of field 

dependence‐independence: Cognitive style versus cognitive 

ability. Applied cognitive psychology, 4(6), 425-437. 1990 

[17] Pujol, L. (2008). Búsqueda de información hipermedios: 

efecto del estilo de aprendizaje y uso de estrategias 

metacognitivas. Investigación y Postgrado, 23(3), 45-68. 

[18] Ramos Martín, J. M. (2006). Evaluación del estilo cognitivo 

«Dependencia/independencia de campo» en el contexto de los 

problemas de ansiedad. Clínica y Salud, 17(1), 31-49. 2006 

[19] Salarian, M., Ibrahim, R., & Nemati, K. (2012). The 

relationship between users cognitive style and information 

seeking behavior among postgraduate engineering students. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 56, 461-465. 2012 

[20] Tabatabai, D., & Shore, B. M. How experts and novices 

search the Web. Library & Information Science Research, 

27(2), 222–248. doi:10.1016/j.lisr.2005.01.005, 2005 

[21] van Deursen, A. J. a. M., Van Dijk, J. a. G. M., & Peters, O. 

Rethinking Internet skills: The contribution of gender, age, 

education, Internet experience, and hours online to medium- 

and content-related Internet skills. Poetics, 39(2), 125–144. 

doi:10.1016/j.poetic.2011.02.001, 2011 

[22] van Deursen, A. J., & van Dijk, J. A. Improving digital skills 

for the use of online public information and services. 

Government Information Quarterly, 26(2), 333-340, 2009 

[23] van Deursen, A., & Van Dijk, J. (2010). Internet skills and 

the digital divide. New Media & Society, 13(6), 893–911. 

doi:10.1177/1461444810386774, 2010 

[24] van Deursen, A.J.A.M. Internet skilIs. Vital assets in an 

information society. Enschede, the Netherlands: University of 

Twente, 2010 

[25] VTR, Adimark. Fundación Chile (2009). Estudio Índice 

Generación Digital, 2004, vol. 2008. 

[26] Witkin, H. A., & Goodenough, D. R. Estilos cognitivos: 

naturaleza y orígenes. Ediciones Pirámide, 1985 

[27] Witkin, Moore, Goodenough, y Cox, 1977; Jonassen y 

Grabowski, 1993; y Morgan, 1997. 



195

Adaptatividad de ayudas para ambientes e-learning 
 

Javier M. Reyes Vera 

Profesor Universidad del Valle 
Cali, Colombia 

CAMALEÓN, Grupo de investigación 
Tel: +57 2 3212375 

javier.reyes@correounivalle.edu.co 
 

Paola-J Rodríguez-C 

Profesora Universidad del Valle 
Cali, Colombia 

CAMALEÓN, Grupo de investigación 
Tel: +57 2 3212100 ext 2283 

paola.rodriguez@correounivalle.edu.co 
 

 

 

ABSTRACT 
This paper introduces the Adaptivity Model developed in the 

research project named "YUTO: Model of adaptive aids for e-

learning environments." First, the conceptual elements on which it 

is based and its peculiarities are explained; then is shown how the 

functional prototype where the proposed model was addressed and 

finally, conclusions show the relevance of the Model, the use of 

BCI technology and its application in the educational context. 

 

RESUMEN 
El presente artículo tiene por objetivo dar a conocer el modelo de 

adaptatividad desarrollado en el proyecto de investigación de 

maestría "YUTO: Modelo de ayudas adaptativas para entornos e-

learning". En el siguiente ítem se explican los elementos 

conceptuales en el que se fundamenta y sus particularidades, 

posteriormente la forma como se abordó el prototipo funcional 

donde se aplicó el modelo propuesto. 

Al final se abordarán las conclusiones que tocan aspectos 

relacionados con la pertinencia del modelo, el uso de la tecnología 

BCI y su aplicación en un contexto. 

Categories and Subject Descriptors 
[Human computer interaction (HCI)]: HCI design and 

evaluation methods – a User models, User studies, Usability 

testing. 

 

General Terms 
Algorithms, Measurement, Documentation, Performance, Design, 

Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Adaptivity, BCI, e-learning, HCI. 

1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los grandes desafíos del desarrollo de software es que 

el producto final favorezca la interacción con los usuarios. Este reto 

se ha convertido en un elemento primordial de todo desarrollo que 

implique calidad. Por lo cual, hoy en día la Ingeniería de Software 

debe incluir acertadamente los conocimientos provenientes del HCI 

(Human Computer Interaction) y por ende de la usabilidad. 

De esta forma, el proceso de desarrollo centrado en el usuario 

brinda elementos para crear software que responda a unos 

requisitos funcionales, favoreciendo adicionalmente la interacción, 

a través de la aplicación de principios de usabilidad como los 

planteados por [18] [29]. De esta forma muchos desarrolladores de 

software se han interesado en cumplir a cabalidad todas las 

heurísticas de usabilidad planteadas por estos reconocidos autores 

o cuando menos un porcentaje aceptable de estas. 

A pesar de lo anterior, existe un elemento en el producto 

software que ha sido relativamente descuidado o poco abordado 

desde el punto de vista investigativo y de aplicación. Se trata de los 

sistemas de ayuda, los cuales se han convertido en un protocolo 

obligado que toda aplicación informática debe cumplir, quizás por 

esa pretensión recurrente de imprimirle calidad al software [10].   

La manera como se lleva a cabo la creación de las ayudas es 

un tanto confusa, ya que no existen metodologías adecuadas, ni 

guías de estilo que sean ofrecidas a los desarrolladores como 

insumos para su construcción, incluso se afirma que son métodos 

basados en prueba y error [20]. Esto, sumado al escaso tiempo que 

se dedica para su implementación [24] y desde luego considerando 

que este tiempo se da en las etapas finales del desarrollo, repercute 

en ayudas de muy baja calidad que difícilmente son acertadas y 

aceptadas por los usuarios finales. 

En [25], se presenta un ejemplo de lo antes indicado. Este 

trabajo se basó en la realización de un conjunto de pruebas de 

usabilidad, aplicadas a un grupo de usuarios de un sistema e-

learning. Como resultado se evidenció que la baja frecuencia en el 

uso de las ayudas repercute en problemas de manipulación de los 

elementos de la interfaz. Por otra parte, el método de prueba y error 

adoptado por ciertos usuarios para realizar algunas tareas en la 

aplicación, devela unas ayudas ambiguas e impersonales.  

Finalmente, el trabajo concluye que los usuarios prefieren 

realizar tareas que demanden baja complejidad para no cometer 

errores o perder tiempo, de esta forma se evidencia que la 

aplicación no es utilizada en su todo su potencial. 

En esa medida, este trabajo de investigación presenta una 

alternativa de solución para el problema de impersonalización e 

imprecisión en las ayudas de un producto software, resarciendo así, 

el rol de las mismas en el proceso de gestión de los elementos de la 

interfaz. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 195 - 204. Santiago de Chile.
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2. AYUDAS DEL SISTEMA 
Las ayudas se componen de tres elementos constitutivos que 

son el punto de partida para su creación: por su contenido, por su 

presentación y por sus mecanismos de acceso. El de contenidos 

tiene que ver directamente con los aspectos pedagógicos y 

didácticos de las ayudas. El de presentación se entiende como la 

forma en la cual son mostradas las ayudas a los usuarios, para ello 

se tiene en cuenta un conjunto de criterios de diseño de la 

información visual. Con respecto al acceso se estudia la manera 

como el usuario puede retroalimentarse constantemente con las 

ayudas presentadas de un sistema [13]. 

2.1 Tipos de Ayudas 
Haciendo una revisión de los textos académicos al respecto de 

las ayudas su clasificación se hace de acuerdo con los objetivos del 

sistema que son: el primero es comprar en el que la ayuda 

básicamente es un demo; el segundo es aprender en el que la ayuda 

se materializa como un paseo guiado por el programa o sistema 

(tutorial); y el tercero es usar que comprende el sistema de ayuda o 

documentación en línea [5] citado en [13]. Como el interés del 

presente proyecto se enfocó en el mejoramiento de uso del sistema, 

el estudio se centró en los sistemas de ayuda o documentación en 

línea. 

Una de las taxonomías más completas de las ayudas es la 

propuesta por [8] dado que las define desde una perspectiva 

funcional. Para efectos del desarrollo del presente proyecto de 

grado se estudiaron y se combinaron para finalmente tener un 

conjunto de ayudas que se subdividen en tres diversos subtipos 

[26]: Ayuda de Reconocimiento, Ayudas contextuales y Ayudas 

Orientadas a Tareas. La figura 1 ilustra los diferentes tipos de 

ayudas y sus relaciones. 

 

Figura 1. Resumen Tipos de Ayudas 

3. ADAPTATIVIDAD 
Debido al auge de las tecnologías de la información y la 

comunicación, actualmente, las personas acceden a gran cantidad 

de datos a través del Web, para la realización de sus actividades 

educativas, profesionales y de esparcimiento. En consecuencia, 

desde el área de conocimiento del HCI (Human Computer 

interaction) ha surgido el interés de proponer mecanismos que 

permitan acceder de manera fácil, intuitiva y efectiva a dicha 

información [22] citado en [34] y en particular, se plantean la 

adaptatividad y la adaptabilidad como estrategias para mejorar la 

interacción. 

Según [14] la adaptabilidad está relacionada con la 

personalización que puede darle un usuario a una interfaz de tal 

forma que consiga ajustar algunas propiedades de la misma para 

mejorar su desempeño; por otra parte, la adaptatividad se relaciona 

con la capacidad que tiene el sistema de autoconfigurarse según las 

necesidades intrínsecas del usuario, mejorando las cualidades 

prestacionales que brindan los elementos interactivos. Esta última 

estrategia es la de interés de este trabajo de investigación. 

Primordialmente existen cuatro tipos de adaptatividad [32], 

[21]: En primer lugar se encuentra la adaptatividad de la 

presentación, que está relacionada con el “Cómo mostrar la 
información”, es decir,  la disposición de los elementos como 
ventanas, botones, colores y tamaños de texto, etc. Por otro lado 

está la adaptatividad del contenido donde se estudia el “Qué 
mostrar”, esto es, la información más relevante según sean las 
necesidades de los usuarios. la adaptatividad de la navegación, que 

tiene en cuenta la gestión de las estructuras navegacionales (links, 

menús, etc).   Finalmente, está la adaptatividad del contexto de uso, 

que se enfoca en las características del entorno en el que se 

desplegará la aplicación, como dispositivos móviles, embebidos, 

ancho de banda, sistemas operativos, etc.) 

Para este proyecto se tuvo en cuenta aspectos relacionados 

con la adaptatividad de la navegación y la presentación, ya que es 

de interés gestionar los elementos navegacionales relativos a las 

ayudas y su forma de presentación acorde con las categorías de 

usuarios establecidas. 

En general, el proceso de adaptatividad depende de la 

definición de un conjunto de modelos que abarcan diferentes 

dimensiones de lo que se desea adaptar.  Los modelos 

mínimamente necesarios para la realización de la adaptatividad de 

la navegación y la presentación se resumen en cuatro a saber [7]: 

1. Modelo del Conocimiento: Abstracción relativa al 

dominio de conocimiento sobre el que se quiere trabajar.  

2. Modelo del Usuario: Representa la información propia 

del usuario que se considera de interés para el proceso de 

adaptatividad.  

3. Modelo de Adaptatividad: Permite definir los 

mecanismos de inferencia para la realización de la adaptatividad, es 

decir, cuándo y de qué forma realizar este proceso. Este modelo 

requiere de la existencia de los anteriores, ya que la información 

contenida en dichos modelos es insumo para la resolución de las 

reglas de adaptatividad.  

4. Modelo de Interacción: Se materializa a partir del 

modelado de la tarea el cual define los puntos de relevancia en los 

que es necesario ofrecer una ayuda al usuario. 
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4. BRAIN COMPUTER INTERFACES 
Las Brain Computer Interfaces -BCI- son aplicaciones que 

permiten comunicar el cerebro con dispositivos mecánicos 

externos, involucran aspectos importantes como el control 

voluntario de las señales electroencefalográficas, la sincronización 

de ritmos cerebrales, la medición, interpretación y clasificación de 

esa actividad neuronal.  

El correcto desempeño del sistema BCI depende del control 

de la amplitud de los ritmos cerebrales dado que esto repercute 

directamente en la manipulación bidimensional de los dispositivos 

conectados. 

Los movimientos ya sean reales o imaginarios de una 

persona, provocan una cantidad importante de actividad cerebral, lo 

cual genera respuestas endógenas y exógenas. Los sistemas 

endógenos se basan en el reconocimiento de patrones cerebrales sin 

la necesidad de un estímulo externo, sino que se producen por la 

voluntad del usuario, por su parte los sistemas exógenos basan su 

control en los estímulos externos de los que obtienen su respuesta 

cerebral. 

4.1 Arquitectura de un sistema BCI 

 

Como se observa en el gráfico [15], se adquieren las señales 

cerebrales, se pre-procesan con el objetivo de extraer, identificar y 

recolectar información, clasificarla y organizar los datos y 

trasladarlos en comandos entendibles para conectarlos con un 

dispositivo [17].  

En este planteamiento se observa que la extracción de las 

señales implica un procesamiento que permite la manipulación de 

un dispositivo o aplicación externa. Para el modelo presentado en 

este proyecto, la adquisición de las señales será insumo para 

realizar el procesamiento (aplicando el algoritmo) y como resultado 

se ofrecerán las ayudas a la plataforma de acuerdo con los niveles 

de usuario, lo anterior será explicado en el siguiente ítem de este 

artículo. 

En las últimas dos décadas el éxito de los estudios 

relacionados con fenómenos cerebrales ha cobrado gran relevancia 

debido al abaratamiento del hardware y el software, y empresas 

especializadas como Emotiv® y Neurosky® han desarrollado 

algunas aplicaciones orientadas al público general. Sin embargo, a 

pesar de estos avances la mayoría de las aplicaciones siguen 

estando limitadas al laboratorio. Es claro que para ampliar la 

aplicabilidad de BCI se requiere una mayor facilidad de uso que a 

su vez implica un tiempo dedicado a la preparación, la formación y 

la calibración. 

4.2 Neurosky® 

 

Neurosky® es un sistema de BCI que captura las señales 

cerebrales a partir del Mindwave Headset el cual tiene un sensor 

ubicado en la parte frontal de la cabeza y un clip que va en la oreja 

izquierda del usuario, convierte las señales cerebrales en acciones. 

Tiene la propiedad de reportar los estados mentales del usuario, es 

decir Atención y Meditación utilizando unos algoritmos propios 

denominados eSense. Este dispositivo se utiliza para el soporte de 

video juegos, investigación de software y otras aplicaciones que 

favorecen la experiencia de usuario. 

En el proyecto YUTO se propuso generar ayudas de forma 

adaptativa a partir de los datos emitidos por el dispositivo 

(Atención y Meditación) del usuario con la finalidad, por un lado, 

de medir la apreciación subjetiva del usuario con respecto al uso de 

una interfaz y por otro para medir el grado de memorización 

basado en los valores de la Atención. Todo esto se corrobora con 

pruebas realizadas en usuarios piloto utilizando un prototipo 

funcional especialmente desarrollado para el proyecto. 

De esta manera, utilizar Neurosky® para este proyecto de 

investigación ayudó no sólo a abrir el panorama de aplicación de 

nuevas tecnologías, sino que estableció unos criterios concretos 

que permitieron medir de forma más concreta elementos que antes 

eran muy difíciles de medir y/o bastante difusos. 
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5. MODELO -YUTO- 
El modelo de adaptatividad propuesto está compuesto por 4 

modelos: Modelo de la Ayuda, Modelo del Usuario, Modelo de 

Adaptatividad y Modelo de la Interacción, lo cuales se explican a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Adaptatividad 

5.1 Modelo del Usuario 

El modelo del usuario está definido en dos momentos:   

1. Inferencia base:  Determinación del tipo de usuario a 

partir de los datos demográficos, el cual es auto calculado al 

momento de creación del usuario en el sistema. 

2. Inferencia adaptativa: Una vez inicia se inicia la 

interacción y se cuenta con los datos BCI.   

La inferencia base, toma tres datos: Edad (E), Escolaridad 

(Es) y Facultad (F), cada uno de ellos con diferentes porcentajes 

que permiten asociar al usuario a cuatro tipologías distintas las 

cuales van a estar asociadas a los tipos de ayuda ofrecidas.  

La inferencia adaptativa, considera la Atención (A) y 

Meditación (Me); Me es una variable de control que permite definir 

si los valores obtenidos de A se dan realmente por la actividad que 

está realizando el usuario con la plataforma en ese momento.  

Es importante destacar que los datos demográficos 

considerados en este modelo son cualitativos y tienen un cambio 

muy lento en el tiempo, mientras que los datos obtenidos con el 

dispositivo BCI son dinámicos y cuantificables, además dependen 

de la interacción del usuario con el sistema, es decir, son en tiempo 

real. Por esa razón los segundos tienen un peso mayor con respecto 

a los primeros y son tenidos en cuenta para la reclasificación del 

estado del usuario y por ende de la asociación de las ayudas. 

 

Respecto a los usuarios y sus niveles 

El concepto usuario se refiere a la persona que interactúa con 

una interfaz con la finalidad de suplir sus objetivos planteados [3], 

diversos han sido los autores que han abordado el tema y han 

propuesto una subdivisión de los usuarios (particularmente los 

usuarios web). Estas subdivisiones se basan principalmente en la 

frecuencia de uso del sistema [6], en el grado o el tipo de 

implicación en un proyecto [2] en el uso directo o indirecto del 

sistema [16], en el rol en la proyectación, en el desarrollo y la 

utilización del sistema [30].  

Sin embargo, la clasificación sigue siendo basada en la 

experticia del usuario, por ejemplo la clasificación planteada por 

[23] en la que los usuarios se clasifican en inmigrantes y nativos 

digitales, donde comenta que los nativos son aquellos nacidos 

después de los noventa y los inmigrantes son aquellos que nacieron 

antes, por esa razón hay marcadas diferencias entre unos y otros. 

Entendiendo este fenómeno como un problema de 

interpretación, pensar en las particularidades de los usuarios se 

convierte en un problema que atañe a todos los proyectos de 

investigación que involucren usuarios, de esa manera, resolver la 

adaptatividad de las interfaces es un tema que cobra fuerza. Por tal 

razón, para la definición de las categorías de usuario se tomó como 

base el trabajo desarrollado por [12] donde los usuarios son 

categorizados de acuerdo con un conjunto de características. Esta 

forma de categorizar ofrece un conjunto de características que 

permite asociar las ayudas relacionándolas de forma directa con la 

interacción de los usuarios. 

De esta manera se encuentran cinco tipos de usuarios con 

características perfectamente definidas, a continuación se explican 

las características que implica cada uno de estos tipos: 

1. Observador (U1): Realiza un paneo general de la 

información que la aplicación ofrece igual que el anterior, sin 

embargo, hace una observación más reflexiva del contenido 

intentando encontrar elementos que le permitan hacer relaciones 

que favorezcan la recordación de los procesos. 

2. Orientado a Objetivos (U2): Al igual que el anterior, 

realiza un paneo general de la información dispuesta pero realiza 

una experimentación activa con respecto a la información y/o los 

enlaces presentados. 

3. Arriesgado (U3): Realiza una experimentación activa y 

directa con respecto a la información pero su experiencia se realiza 

en torno a actividades concretas y no tan genéricas, es decir realiza 

una actividad por vez con la finalidad de buscar indicios que 

permitan mejorar su recordación. 

4. Pionero (U4): Realiza una experiencia concreta con 

respecto a la información, es decir el paneo se hace de manera 

genérica pero centralizada en la tarea que se quiere desarrollar y 

hace una observación reflexiva del entorno intentando buscar 

relaciones basadas en conocimientos previos. 

A continuación en la tabla 1 se observan las características 

generales que implica cada tipo de usuario. 

Tabla 1. Usuario y sus características. 

Tipo de 
Usuario 

Características 

U1 Conceptualización abstracta y observación 

reflexiva. 

U2 Conceptualización abstracta y 

experimentación activa. 

U3 Experiencia concreta y experimentación 

activa. 

U4 Experiencia concreta y observación 

reflexiva. 



199

 

Datos demográficos 

Como ya se explicó, las variables demográficas no permiten 

realizar operaciones matemáticas con ellas dado que son 

cualitativas. Como lo que se propone en este modelo es realizar un 

cálculo matemático, se realizará una conversión de esas variables a 

una escala numérica que permitirá realizar comparaciones entre las 

variables de tipo demográfico y las de tipo afectivo (estas últimas 

están en escala de 0 a 1). 

1. Edad (E´): 

El primer dato demográfico que se tiene en cuenta en el 

presente modelo es la edad. De acuerdo con lo observado en [18], 

[19], [23], [28], [31] se propone hacer una clasificación de los 

usuarios a partir de la edad, se han tomado unos rangos que 

permiten inferir el nivel de dominio del usuario con el uso de la 

tecnología. En la tabla 2 se muestra la relación de la edad y las 

categorías de usuarios definidas en el sistema. 

Tabla 2. Relación Edad - Categorías de usuario. 

 E1´ E2´ E3´ E4´ E5´ 

U1´      

U2´      

U3´      

U4´      

La tabla anterior relaciona la edad en intervalos de 10 años 

así: 

E1 :́ [20, 30) 

E2 :́ [30, 40) 

E3 :́ [40, 50) 

E4 :́ [50, 60) 

E5 :́ [60, 70) 

2. Escolaridad (Es´): 

La educación juega un papel importante dado que es 

necesario tener ciertas competencias que ofrezcan una capacidad de 

respuesta pragmática e intuitiva ante desafíos y oportunidades, 

además que permitan explotar las potencialidades de la tecnología 

[9] citado en [1] y para ello es necesario conocer al menos cuatro 

cosas: cómo conectarse, cómo realizar búsquedas, cómo guardar 

información y cierto cuerpo de conocimientos (es decir, vocabulario 

especializado, manejo de iconos, gestión de archivos...) [33] citado 

en [1]. Por otra parte, la ampliación del acceso a la tecnología está 

en estrecha relación con el nivel de escolaridad dado que para un 

académico es necesario acceder a información actualizada que sólo 

se consigue con el uso acertado de bases de datos de revistas 

científicas que se acceden en su mayoría a través de internet [11]. 

Un usuario con estas competencias tendrá una mayor facilidad en el 

desarrollo de los procesos de interacción e incrementará la 

velocidad de respuesta frente a los retos que implica el uso de la 

tecnología. 

De esta forma, la Escolaridad (Es´) expresa la manera como 

el usuario accede a la tecnología a partir de su nivel de estudios y 

ayuda a inferir la familiaridad del usuario con la tecnología; este 

aspecto tiene relevancia dado que, de acuerdo con cada nivel, la 

relación se hace más estrecha en la medida que se acerca a niveles 

superiores.  

A continuación se muestra en la tabla 3 esa relación. 

Tabla 3. Relación Escolaridad - Categorías de usuario. 

 Es1´ Es2´ Es3´ Es4´ 

U1´     

U2´     

U3´     

U4´     

Es1 :́ Pregrado 

Es2 :́ Especialización 

Es3 :́ Maestría 

Es4 :́ Doctorado 

Para evitar inconsistencias, se tendrán en cuenta solamente 

los últimos niveles aprobados por el usuario. 

3. Facultad (F´): 

Este dato expresa la continua relación con la tecnología. 

Aunque en muchos casos se pueden presentar excepciones, la 

tendencia indica que la gran mayoría de usuarios que pertenezcan a 

una u otra área de conocimiento tendrán un contacto más directo 

con el uso de la tecnología, lo cual los llevará a comprender mejor 

las dinámicas que estas demandan. Teniendo en cuenta el informe 

[4], donde se muestra el uso del campus virtual por facultades, se 

observó una tendencia que es tomada como base en este modelo 

para la asignación de los tipos de usuarios respecto a la facultad. 

Dicha relación se observa en la Tabla 4.  

Tabla 4. Relación Facultad - Categorías de usuario. 

 F1´ F2´ F3´ F4´ F5´ F6´ F7´ 

U1´        

U2´        

U3´        

U4´        

Cada uno de los valores expresa los niveles de estudio así: 

 

F1 :́ Artes Integradas, Instituto de Educación y Pedagogía, 

Instituto de Psicología. 

F2 :́ Ciencias Naturales y Exactas 

F3 :́ Ciencias de la Administración 

F4 :́ Salud 

F5 :́ Ciencias Sociales y Económicas 

F6 :́ Humanidades 

F7 :́ Ingeniería 



200

 

Datos obtenidos a partir de BCI 

1. Atención (A): 

Como ya se explicó, el mayor valor indica un grado de 

atención mayor, este valor va de 0 a 100 y son registros que se 

hacen cada 10 segundos con el dispositivo que permite medir la 

actividad cerebral.  Para efectos de la interpretación del presente 

modelo, el factor va a estar multiplicado por 0.01. 

Así, en la tabla 5 se muestra la relación de los valores en 

unos intervalos con respecto a las categorías de usuario propuestas 

en este modelo. 

Tabla 5. Relación Atención - Categorías de usuario. 

Cat. 

Usuario 

0.0 -

0.25 

0.26 -

0.5 

0.51 -

0.75 

0.76 -

1.0 

U1´     

U2´     

U3´     

U4´     

Es importante destacar que los intervalos son cerrados por la 

izquierda y abiertos por la derecha a excepción del último intervalo 

considerado (pues su límite es 1.0), de esta manera tendremos que 

el valor 0.2 va a estar ubicado en la columna de la derecha y no de 

la izquierda (en este caso estará asociado al tipo de U2´). 

2. Meditación (Me): 

Los niveles de meditación varían de acuerdo con la 

intensidad registrada por el dispositivo, en la medida en que el 

número es mayor, el grado de meditación es mayor. De igual 

manera, el grado de A aumentan en la escala de acuerdo con Me, 

esa relación de usuarios y nivel de emoción se muestra en la tabla 

6. Como los valores van de 0 a 100, para la integración de los 

factores tomados se va a multiplicar por 0.01.  

Tabla 6. Relación Meditación - Categorías de usuario. 

Cat. 

Usuario 

0.0 -

0.25 

0.26 

-0.5 

0.51 -

0.75 

0.76 

-1.0 

U1´     

U2´     

U3´     

U4´     

 

5.2 Modelo de Adaptatividad 

El Modelo de Aptatividad busca relacionar un conjunto de 

valores asignados en cada una de las variables presentadas (Ver 

Tabla 7), estos valores tienen unos pesos de acuerdo con las 

particularidades y jerarquías de las variables que se toman. 

Tabla 7. Variables y forma de selección. 

Como previamente se enunció, el modelo toma el conjunto de 

los datos del usuario residentes en la Base de Datos del sistema, 

este conjunto de variables tendrá un peso del 30 % en todo el 

modelo. Por otra parte, el conjunto de datos afectivos será tomados 

por el dispositivo en tiempo real y tendrá un peso del 70%. La 

razón que explica los pesos está relacionada con la dinamicidad y 

veracidad de la información que se obtiene de cada usuario, donde 

los aspectos demográficos si bien dan indicios de las características 

del usuario, no son tan evidentes en cuanto a la especificidad que 

busca la clasificación. En cambio, los datos obtenidos de la 

interacción directa con el sistema son más fiables.  

 

Aspectos Demográficos y sus factores 

Todas estas variables se les asignará un factor de 0.0 a 1.0 

que será constante y estará en consecuencia con los datos obtenidos 

de las variables, el objetivo es relacionarlos al final con los tipos de 

usuarios. 

Factor Edad:  

Respecto al factor asignado para la edad tendremos, 

E1: 1.0 es la relación de E1  ́| U4´ 

E2: 0.8 es la relación de E2  ́| U3´ 

E3: 0.6 es la relación de E3  ́| U2´ 

E4: 0.4 es la relación de E4  ́| U1´ 

E5: 0.2 es la relación de E5  ́| U1´ 

 

Factor Escolaridad: 
Tendremos, 

Es1: 0.25 es la relación de Es1  ́| U1´ 

Es2: 0.5 es la relación de Es2  ́| U2´ 

Es3: 0.75 es la relación de Es3  ́| U2 ,́ U3 ,́ U4´ 

Es4: 1.0 es la relación de Es4  ́| U4´ 

 

Factor Facultad: 

Tendremos, 

F1: 0.14 es la relación de F1  ́| U1´ 

F2: 0.70 es la relación de F2  ́| U4´ 

F3: 0.70 es la relación de F3  ́| U4´ 

F4: 0.28 es la relación de F4  ́| U2´ 

F5: 0.14 es la relación de F5  ́| U1´ 

F6: 0.57 es la relación de F6  ́| U3´ 

F7: 0.85 es la relación de F7  ́| U2´ 

 

Definición del nivel de usuario 

Tipos de 
Variable 

Variables Descripción Tipo de 
dato 

Origen 

Datos 
demográficos 

E  ́ Edad  Entero BD 

Es  ́ Escolaridad  Cadena BD 

F  ́ Facultad Cadena BD 

Afectivas A Atención Real Neurosky 

Me Meditación Real Neurosky 
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Para definir el usuario se tienen en cuenta los pesos totales de 

acuerdo con la siguiente ecuación, 

Caso inicial (Inferencia Base) sería: 

 

U = E*0.2+Es*0.4+F*0.4 

 

Cuando ya se tienen datos de A y Me (Inferencia 

Adaptativa): 

 

U = (E*0.2+Es*0.4+F*0.4)*0.3+(A*0.6+Me*0.4)*0.7 

 

Donde:  

U = Factor de Nivel del Usuario 

E = Factor de Edad 

Es = Factor de Escolaridad 

F = Factor de Facultad 

A = Nivel de Atención 

Me = Nivel de Meditación 

5.3 Modelo de Interacción 

La relación tipo de usuario - ayuda está en función de las 

características que tienen los usuarios propuestos por el modelo.  

La tabla 8 muestra el tipo de información que debe 

considerarse para estos tipos de usuario. 

Tabla 8. Estrategias para la presentación de ayudas. 

Tipo de 
Usuario 

Estrategias de presentación de ayudas 

U1 Usar pasos claros para guiarlos, crear 

experiencias positivas para recordar y 

recompensar. 

U2 Usar pasos claros para guiarlos, dar varias 

opciones para escoger y recompensar. 

U3 Proveer opciones a explorar y escoger, ofrecer 

experiencias agradables y positivas para recordar, 

permitirles ser promotores de experiencias. 

U4 Proveer opciones a explorar y escoger, permitirles 

ser promotores de experiencias. 

Relación Tipos de usuario - Ayudas 

Los tipos de ayudas ofrecidas al usuario son las siguientes: 

Tabla 9. Relación referencia de de ayudas. 

Tipo Ayuda Referencia 
Ayuda y 
reconocimiento 

Ayudas de Fondo Ay1 

Ayudas contextuales Botón de ayuda Ay2 

Barra de estado Ay3 

Tooltip Ay4 

Comando ¿Qué es 

esto? 

Ay5 

Ayudas orientadas a 
tareas 

Ayudas Funcionales Ay6 

Ayudas Pedagógicas Ay7 

Ayudas Referenciadas Ay8 

Asistentes Ay9 

Sugerencias o consejos Ay10 

Como ya se enunció, las ayudas del sistema están asociadas 

directamente al tipo de usuario [11] que se ha asignado. Una vez 

definido el nivel de usuario se hace la asignación de las respectivas 

ayudas del sistema. En la tabla 9, se muestra esa relación. 

Respecto a los subcomponentes de la ayuda tienen las 

siguientes características, las cuales fueron consideradas para el 

desarrollo del proyecto: 

 Ayudas de fondo: Son instrucciones cortas paso a paso, 

son concretas y enfocadas en las tareas. 

 Botón de Comando de Ayuda: Instrucciones paso a 

paso. 

 Mensaje de Barra de estado: Muestra el estado actual 

de los ítems seleccionados. 

 Tooltip: Información breve en contexto. 

 Comando ¿Qué es esto?: Información concreta 

respecto a la funcionalidad del sistema o de lo que se 

selecciona. 

 Ayudas Funcionales: Son instrucciones cortas 

relacionadas con la secuencialidad de las acciones. 

 Ayudas Pedagógicas: Muestra contenidos claves 

centrados en el uso de diversas herramientas con fines 

pedagógicos. 

 Ayuda referenciada: Página web externa con todo el 

contenido. 

 Asistentes: Es una imagen o animación. 

 Sugerencias o Consejos: Instrucciones cortas, concisas 

y directas. 

Luego de un análisis se decidió omitir de la taxonomía de las 

ayudas la denominada Comando ¿qué es esto? Ay5 dado que el 

Tooltip Ay4 suple su funcionalidad. 

Las Ayudas de Fondo son funcionalmente similares a las 

funcionales, dado que las funcionales son más completas. 

La Barra de estado no retroalimenta a un usuario común 

respecto a lo que se busca de la funcionalidad de la interfaz. Es 

decir, es irrelevante para los fines de este modelo. 

Así se tendrán 7 ayudas diferenciadas: 

1- Botón de ayuda. Ay2 

2- Tooltip. Ay4 

3- Ayudas Funcionales. Ay6 

4- Ayudas Pedagógicas. Ay7 

5- Ayudas Referenciadas. Ay8 

6- Asistentes. Ay9 

7- Sugerencias o consejos. Ay10 

 

La ayuda va a estar formada por paquetes, cada 

funcionalidad que se cree dentro del sistema va a ser un módulo. 

En la tabla 10 se asignan las ayudas de acuerdo con las 

características enunciadas.  
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Tabla 10. Relación Tipos de Usuarios - Ayudas. 
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U1 - Mesurado         

U2 - Observador        

U3 - Orientado a 

Objetivos 

       

U4 - Arriesgado        

5.4 Modelo de Ayudas 

El modelo de la ayuda permite entender cuáles son las 

ayudas, sus características y estructura. 

 

Taxonomía de las Ayudas 

 

 

Como ya se explicó al principio de este artículo, las ayudas 

están divididas en tres categorías: Ayuda de reconocimiento, 

ayudas contextuales y ayudas orientadas a tareas (Ver Figura 1). 

Para el presente modelo, las ayudas se proponen como 

componentes independientes que se crean de acuerdo con los tipos 

de ayudas ya estudiadas, son modulables y actualizables. 

Los subcomponentes que tienen la ayuda que son 

completamente independientes son: 

En el siguiente diagrama, las ayudas referenciadas están 

conformadas por otras ayudas que la construyen a partir de sus 

propios contenidos, de esta forma se le mostrará al usuario un 

archivo que comprende las ayudas funcionales, las pedagógicas, 

sugerencias y consejos; y los asistentes. 

 

Así, las ayudas pueden actualizarse y complementarse, de 

acuerdo con las necesidades de cada módulo en particular. 

6. PROTOTIPO FUNCIONAL 
Se realizó un prototipo funcional para corroborar el modelo y 

el grado de memorización del uso de la interfaz por parte de 

usuarios piloto. Para su desarrollo se tomó como base la actividad 

"Crear Cuestionario" de la plataforma e-learning -MOODLE-. Esta 

actividad se escogió tomando como base una indagación previa 

realizada en la DINTEV (DINTEV, 2012), según la cual, esta 

resulta ser una de las herramientas menos utilizadas, además de 

ofrece una funcionalidad de complejidad media. 

En términos computacionales, el prototipo está compuesto 

por tres componentes; uno que se en el lado del Cliente y los otros 

dos en el servidor (ver figura 3). 

 

Figura 3. Modelo de Adaptatividad YUTO. Vista de 
Componentes 

 Capturador de Datos BCI: Agente software que se 

ejecuta del lado del cliente y tiene como función comunicarse con el 

dispositivo BCI.  Se encarga de guardar los valores de la Atención 

(A) y la Meditación (Me) del usuario provenientes del TGC 

(Controlador de Neurosky), con el cual se comunica mediante una 

conexión vía socket. Los datos son guardados en tiempo real en un 

archivo CSV identificado con el id del usuario.  Una vez termina la 

interacción el Capturador de Datos BCI envía el archivo CSV al 

servidor. 

 Gestor de Datos Demográficos: Es el encargado de 

cuantificar los datos demográficos (Edad, Escolaridad y Facultad) 

del usuario y realizar la inferencia base, esto es, determinar el tipo 

de usuario inicial.  Este componente se ejecuta del lado del servidor 

al momento de creación del usuario en el sistema. 

  Asignador de Ayudas: Aplica las reglas de 

adaptatividad de acuerdo con el modelo definido. Estas reglas se 

expresan como una tripleta {Evento, Condición, Acción}, la cual 

constituye una forma de representar interfaces de usuario (Paterno, 

2014) citado en (Rodríguez, P., Paternò F., Jimenez, 2014). Para el 

caso del proyecto YUTO, se tienen 5 condiciones que determinan 

posibles acciones (activación de ayudas). En la Tabla 11 se 

muestra las principales reglas de adaptación de las ayudas con base 

en la caracterización de los usuarios.   
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Tabla 11. Relación evento, tipo de usuario y 
ayudas asociadas. 

Evento Condición Acción 

0.0  ≤ U  
>  0.25 

Usuario Tipo U1.mesurado Ay2, Ay6 

0.25  ≤ U  
>  0.5 

Usuario Tipo U2.observador Ay2, Ay4, 

Ay9 

0.5  ≤ U  
>  0.75 

Usuario Tipo 

U3.orientado_objetivos 

Ay2, Ay4, 

Ay7, Ay8, 

Ay10 

0.75  ≤ U  
>  1.0 

Usuario Tipo U4.pionero Ay7, Ay8, 

Ay10 

 

 

 

 

 El Asignador de Ayudas Se encarga de presentar las 

ayudas al usuario, el objetivo es activarlas o desactivarlas en 

consecuencia con el cumplimiento de la condición presentadas en 

las reglas de adaptación. 

Las tecnologías involucradas en desarrollo fueron JAVA, 

PHP, CSS, JS.  Como se debía conservar la misma funcionalidad y 

aspectos de interfaz (exceptuando las ayudas) que la herramienta 

tradicional, fueron utilizadas algunas librerías de jQuery, usadas en 

Moodle. De esta forma, el diagrama antes descrito se implementó a 

partir de: un Applet (Socket.jar) y tres scripts (addNewUser.php, 

cvsprocess.php y guiControl.php).   

7. CONCLUSIONES 
 El modelo propuesto coadyuva en la mejora de la 

interacción, lo cual se evidencia en los resultados de la 

prueba piloto, según la cual, se observó una mejora en los 

tiempos de realización de la tarea asignada y disminución 

en la tasa de errores cometidos, así como y el incremento en 

el grado de memorización de uso de la interfaz. 

 Se observó durante la prueba que las personas que mas 

utilizaron las ayudas, si bien sus tiempos no fueron los 

mejores, tuvieron un incremento del 60% en la 

memorabilidad de la interfaz. Esto muestra que el uso de 

las ayudas contribuye a incrementar la facilidad de uso 

dado que genera no sólo una mayor comprensión de las 

acciones y sus elementos, sino que permite generar una 

mejor recordación de las acciones. 

 El uso de las ayudas contribuyó a minimizar la curva de 

aprendizaje de los usuarios piloto analizados en el 

experimento. Por su parte la adaptación de las ayudas a los 

usuarios y sus características, aunque mejora su desempeño 

para él es transparente dado que el sistema no le indica al 

usuario en que tipo lo ha categorizado pues esto se hace de 

forma interna de tal manera que la modificación de la 

interfaz es casi imperceptible. 

 El modelo puede extenderse a otros ámbitos diferentes al e-

learning, siempre y cuando se disponga de los datos 

demográficos tomados como base y el dispositivo BCI para 

hacer las inferencias de Atención y Meditación.  

 La utilización de dispositivos BCI, a pesar de sus costos, se 

han empezado a masificar y esta propuesta vislumbra un 

aporte importante a futuro desde la comprensión inmediata 

de las características de los usuarios, a partir de sus señales 

cerebrales. 
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ABSTRACT 
This document presents a proposal to create a modular system in 
free software, specifically using the RStudio editor based on 
language R. Theoretical and applied foundations of Computing in 
Education are presented, with examples from different areas. 
Finally some preliminary results concerning the system 
development are presented, applied successfully in an extension 
course at the Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul - Brazil. 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.3 [Applied Computing]: Education – Interactive learning 
environments. 

General Terms 
Experimentation, Human Factors, Languages. 

Keywords 
Learning Objects, RStudio, Technology on Education. 

1. INTRODUCTION 
Information and Communication Technology (ICT) has 
revolutionised virtually every aspect of our life and work. 
Students unable to navigate through a complex digital landscape 
will no longer be able to participate fully in the economic, social 
and cultural life around them [23]. With its potential for 
interactivity and use of media, ICTs can contribute to the 
development of educational materials that will meet the new 
educational demands. Therefore, it is necessary training on 
authoring tools that enable the teacher to prepare their own 
educational materials, so that they are tailored to their needs and 
aspirations. 

In other words, the spread of new technologies in the educational 
context has enabled the enrichment of teaching materials, which 
today tend to take a more interactive and a multimedia character. 
In addition to the development of more effective products, aimed 
at teaching situations and guided learning in a student's active 
role, the advent of the internet enables the spread and sharing  
developed resources. 

The development of Learning Objects has been facilitated by 
access to authoring tools that no longer require a deep knowledge 
in areas such as design or programming. However, currently it is 
considered that a person interested in investing their time in the 
composition of educational materials must master the 
fundamentals of programming logic, in order to assert their 
aspirations without relying on purely visual environments. Thus, 
the basic elements of programming must be present when 

considering the development of a didactic material, allowing the 
designer to tailor the system to the user's needs. 

On the other hand, it is also known that many students have gaps 
in basic knowledge of Mathematics when they enter the 
universities, which impairs their performance in subjects like 
Calculus and Statistics. Strategies are therefore needed, in order to 
help these students to expand their knowledge, whether the 
necessary prerequisites or the content of these disciplines. The use 
of technology as an ally in this process is an idea that has shown 
good results [21]. 

From this perspective it was decided to invest in a educational 
system which operates as a repository of Learning Objects. Both 
the educational system and the Learning Objects are written in R 
language [25] and RStudio environment [26], either under the 
GNU GPL license [10]. Section 2 sets out the theoretical 
framework, followed by the methodological procedures applied in 
free software in Section 3. Section 4 discusses the application of a 
survey planned by the authors for evaluation and automatic 
correction of Basic math questions in a short course. Finally, 
Section 5 presents the required guidelines in subsequent projects, 
as well as a channel with updates of the project status. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
Regarding the nature of the proposal presented here, it is 
important to make considerations about the use of technology in 
education, especially with respect to Learning Objects. The 
intention is to promote meaningful learning, i.e., make the 
students expand their knowledge of certain issues of solid and 
permanent basis, allowing immediate application. 

2.1 Information Technology and Mathematics 
Education 
The use of information technology brings undeniable advantages 
to education, especially for mathematics education. However, in 
order to contribute to meaningful learning, it is essential that 
teachers feel safe to make use of technology, avoiding providing 
unplanned tools. In this regard, we highlight that “the use of new 
technologies in mathematics education require form teachers a 
critical rereading of their own practices. Without this rereading, 
the use of new technologies will have more devastating 
consequences than constructive” ([18] p.3, author’s emphasis). 

For this reason, this proposal aims to provide conditions for the 
teacher – or even the student – strengthen its self-confidence and 
knowledge and take more initiative with the use technology, 
through online support materials and promoted discussions in 
undergraduate and graduate education. As stated by [3], “it is 
important to know where and when to use (or not) technologies. 
Therefore, it is important that teachers are prepared for these new 
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practices, after all play a prominent role in school integration to 
digital culture.” 

Furthermore, is emphasized the importance of the teacher in the 
construction of their own materials, becoming author and 
adapting its creations according to its needs and their students. 
Thus, the intention is to encourage teachers in this task, showing 
them that is feasible through the use of authoring tools. 

The authoring tools come facilitate the teacher's 
performance, they allow the creation of digital 
educational material without the teacher himself is a 
programmer, using structures and procedures already 
programmed, bringing them together, adding content and 
form of treatment to the data that depend on its 
pedagogical strategy ([9], p.394). 

 

One can also think about the roles of teacher and student on 
technology. Relying on the [13] ideas, it is considered that the use 
of technological resources in education encourages the active 
participation of the student. In this approach, the teacher acts like  
a partner of student, instead a knowledge holder. However, the 
transition from traditional teaching method for teaching computer-
aided requires adaptation by the teacher and the student. Both 
need to abandon the passive behavior, seek challenges and 
interact with agents in the classroom. It must be admitted entering 
a risk zone “in which we must constantly assess the consequences 
of proposed actions.” ([4], p.57) 

In continuation of this text, such prerogatives are followed to give 
support to the proposal, in order to contribute and serve as a 
reference for teachers and students who wish to promote learning 
through the use of technology. 

2.2 Learning Objects 
The concept of Learning Object is widespread in the educational 
world, especially in regard to the use of technologies. Thus, there 
are different definitions for the term, which were selected two 
very similar for use in this study. 

According to [12], a Learning Object is defined as any entity that 
can be used, reused or referenced during learning supported by 
computer. It may contain various features, from the simplest, such 
as an independent text or video, or even more sophisticated, as a 
hypertext associated with a course, an animation with audio or 
more complex resources. 

[32] points out that Learning Objects are small instructional 
components that can be reused in different learning contexts. He 
further states that LO should be self-explanatory, modular, 
aggregatable, digital, interoperable and reusable. Thus, each 
object should be a module with self-explanatory content, i.e., the 
student must be able to study alone, and these modules must be 
complementary, so that together form a more complete block 
content. Moreover, the author suggests that these materials should 
be digital and reusable in different situations and for different 
groups. 

As an example of self-explanatory modules can be mentioned the 
videos found in Youtube channels. Figure 1 shows a series of 
videos on Calculus presented in Professor Leonard channel. 

 
Figure 1: self-explanatory complementary digital blocks [24] 
 
In the educational and business scope has been observed that the 
objects have been used on a large scale, being a very important 
resource for distance learning, but also serving as support in 
classroom teaching. These resources can be used to facilitate and 
qualify the processes of teaching and learning. Should be 
materials that motivate students through, for example, the 
presentation of problem situations, challenging and instigating 
your curiosity. 

[20] draw attention to multimodal principles of instructional 
design, according to which the combination of verbal and 
nonverbal representations of knowledge content should, where 
possible, involve more than one mode. The same idea is presented 
by [29], with the argument that this combination makes the most 
efficient learning because human mental architecture has limited 
independent channels for processing information. Thus, the 
presentation of content only favor one mode, there will be more 
likely to overload the cognitive ability of the learner, which is 
why it is necessary to merge the modes and methods. That is, 
multimodality can be considered a way to minimize the risk of 
cognitive overload, which occurs when the instructional system 
requires a student processing capacity above its limits available 
[28]. With respect to learning styles, multimodality provides a 
gain of educational effectiveness, since the simultaneous use of 
verbal and non-verbal modes favors both those students who are 
more visual as those who are more verbal. 

The principles presented by [27] are considered, which 
recommend be observed in the construction of digital educational 
materials: 

• Multimedia principle – if the object integrate text and 
images and audio, will promote the construction of more 
effectively knowledge; 

• Principle of Space Proximity – should be clear the 
relationship between images and words, if any. For this, the 
graphic similarity between them is essential; 

• Principle of Temporal Proximity – images and words 
should be used simultaneously, not at different times, so that the 
content is better assimilated; 

• Consistency principle – should not be used media that are 
not relevant to the subject, that is, your choice should be 
consistent with the educational goals; 

• Modality Principle – the ideal is when the object has a story 
attached to an animation instead of written texts; 
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• Redundancy principle – besides the related animation 
narration, is sometimes also necessary to use a text to complement 
the content, even if it is characterized as redundancy; 

• Principle of Individual Differences – considering that 
students have different ways of learning, these differences must be 
respected. 

Finally, is important consider web standards like W3C. Such 
standards allow the access of persons with special needs and 
improve the user experience as a whole. Regarding the W3C Web 
Accessibility Initiative (WAI)1 as support for social inclusion, we 
may consider alternative text for images, transcripts for podcasts 
and audio files, and all functionalities accessible via keyboard. 
The fulfillment of the items set out in the W3C is being 
incorporated gradually in the newer versions of the system. 

The production proposed educational materials observe the above 
principles, since the intention is to create materials that are 
potentially significant in promoting learning. 

2.3 Technologies and Significant Learning 
When making a proposal to consider the importance of using 
technology to support teaching and learning processes, it is 
necessary to consider that the materials must enable meaningful 
learning. Learning significantly implies to relate, not arbitrary and 
substantive way, new information to others with which the student 
is already familiar [2]. Moreover, it is essential that the student 
expresses a willingness to learn that way. 

According [19] (p. 1), 

Meaningful learning is the process through which new 
information (new knowledge) relates to non-arbitrary 
and substantive way (non-literal) to the cognitive 
structure of the learner. It is in the course of meaningful 
learning that the logical meaning of the learning material 
is transformed into psychological meaning for the 
subject. 

 
Moreira also points out that there are two basic characteristics of 
meaningful learning: non-arbitrariness and substantiality. “Non-
arbitrariness means that the potentially significant material relates 
to non-arbitrary manner with existing knowledge in cognitive 
apprentice structure.” [19] That is, to ensure meaningful learning 
the student must have a foreknowledge of subsumptions2. 

The other feature is the substantivity, which Moreira defines as 
follows: 

Substantivity means that which is incorporated into the 
cognitive structure is the substance of new knowledge, 
new ideas, not the precise words used to express them. 
The same concept or the same proposition can be 
expressed in different ways through different signs or 
groups of signs, equivalent in meaning. Thus, 
meaningful learning can not depend on the exclusive use 
of certain particular signs. ([19], p. 2). 

 
Based on these ideas, we can say that in addition to the need for 
the student to know the subsumptions, differentiated learning 
tools must created. In this sense, technology is a strong ally, since 

                                                                 
1 https://www.w3.org/WAI/ 
2 Necessary prerequisites for the acquisition of new knowledge. 

it brings many possibilities to produce potentially significant 
material. Webpages, applications, Learning Objects and other 
features can be created to promote interactivity, active 
participation and encourage the student in many ways. 

2.4 Gamification 
Gamification can be seen as a process of improvement in 
cognitive development made possible by a platform that 
encourages interaction and demonstration of individual skills in 
order to support its evolution [5,11]. This approach aims to (i) 
encourage the evaluation of different sources of information about 
a particular subject and (ii) apply the acquired knowledge. The 
results of the interaction provide data for the calculation of 
progress metrics used to evaluate and compare the platform users. 
The system should provide content considering the navigation and 
user performance to promote meaningful learning. Content can be 
in video format, questionnaires or casual games between 
activities. The progress metrics should be available in easily 
accessible panels, indicating the steps to be met to achieve higher 
levels. 

 
Figure 2: example of gamification [6] 
Figure 2 shows a cgcookie.com site screen, a specialized platform 
in guided education. Operated by professionals from the visual 
arts, the environment has several features that encourage users to 
improve their performance, such as progress bars, suggestions of 
support materials and a ranking of the best scores. 

3. METHODOLOGICAL PROCEDURES 
The procedures adopted for the realization of suggested didactic 
proposal are presented. It should be noted that the technology 
used allows the Learning Object construction that meet the 
principles described in the previous sections. In practice are 
desired (i) the use of the material produced by any student and (ii) 
the disclosure of material production method for any interested 
party. In this case the focus is on postgraduate students working 
as teachers at different levels of education, which have specific 
needs that can be remedied by the proposed method. 

3.1 Using R and RStudio 
In addition to solid theoretical foundation, the creation of 
educational materials should follow the evolution of technology. 
Added to this, the tools must be accessible to teachers and 
students, preferably considering the costs of acquisition and 
maintenance of the software used. It is therefore considered the 
construction of an online educational platform in RStudio editor 
[26], which operates based on R language [25]. 
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R and RStudio are available under GNU GPL license [10], 
allowing the generated code can be read and implemented in 
major operating systems. Obtaining and installing both does not 
depend on administrator passwords or authorization of the 
purchasing department, being made within the user section. The 
combination of these two graphic and statistical analysis tools 
gives to the operator a compact but extensible system, which 
includes from reading and processing of data to interactive 
publishing tools. The association between packages allows to 
create documents with high standard diagramming [30,31], also 
responsive to user action. Currently there are more than nine 
thousand packages3 available for immediate installation and 
operation. 

There are some proposals that make use of R to support teaching. 
The project MOSAIC4 [14] is a community of educators working 
to develop new ways to introduce Mathematics, Statistics, 
Computing and Modeling for students in colleges and 
universities. The researchers developed the mosaic package, 
designed to facilitate the teaching of these subjects using R, 
accessible via CRAN5 and github.com. The statsTeachR6 project 
is an open-access, online repository of modular lesson plans for 
teaching statistics using R at the undergraduate and graduate 
level. Each module focuses on teaching a specific statistical 
concept. The modules range from introductory lessons for 
Statistics and Computational Statistics to more advanced topics in 
Statistics and Biostatistics. It was officially launched in 2014 in 
the New England Statistics Symposium7. In addition to the 
modules, there are exercises with solutions and courses. It is 
evident, therefore, the applicability of the R and RStudio as tools 
in education. 

The principle of the proposed system is its modularity, enabling 
the creation of blocks which add to the operating core. 
Publications based on R language result in a standardized content, 
facilitating the maintenance and collaboration throughout the 
projects. To ensure that the layout operate at a high level, the 
markdown package [1] was considered, a converter that allows to 
get an HTML code from plain text. The R Markdown syntax 
(.Rmd) allows text formatting, inserting R codes, tables, links and 
graphics, as well as the incorporation of the powerful language 
Laτεχ [15,16]. The principle of reactivity from shiny package [7] 
offers interactive elements such as buttons and sliders to the user, 
allowing to observe the parameter variation results in charts, 
tables and text.  

An interactive visualization example is presented by [17] as 
shown in Figure 3, which explains about the measure known as 
Cohen’s d [8]. As the bar is slid, the parameters are instantly 
updated, allowing users to understand the impact of changes in 
measures of interest. This reactivity principle can be used in 
different contexts, presenting the student a clear understanding 
when there is variabilty, something difficult to explain in a static 
environment. 

                                                                 
3 https://cran.r-project.org/web/packages/  
4 http://mosaic-web.org/ 
5 Comprehensive R Archive Network. 
6 http://statsteachr.org/ 
7 https://www.hsph.harvard.edu/ness2014/ 

 
Figure 3: example of reactivity [17] 

 

Thus, is advocated the use of R and RStudio for creating Learning 
Objects, once these open source tools allow the construction of 
interactive, multimediatic and multimodal materials. Such 
materials have the necessary characteristics to create potentially 
significant materials. The principles of gamification8 are also 
observed, since it is possible to create a sequence of activities in 
which the student progress through several stages. In addition, a 
panel with their results must available to the user, which may 
indicate links to the contents that should be strengthened by the 
student. 

3.2 Use of the material by the student  
At first, it was thought to create a repository of materials for 
students who are studying basic disciplines of Statistics or 
Mathematics in their undergraduate courses. From the use of R 
and RStudio, an intuitive and easily accessible environment was 
conceived, where support materials and classes that enable 
interaction student are available. The environment offers modular 
units presenting the contents, so that each of them consists of a 
Learning Object. 

The student can access the system with an username and 
password, in order to create an access log that allows to monitor 
the performance. The principles of gamification provide support 
to cognitive development, as well as objective metrics to evaluate 
each user interaction. Access to the environment followed by the 
implementation of the proposed tasks may compose the students 
grades, who get a score and a ranking according to their 
performance. 

The content linked to Learning Objects are an extension of lecture 
notes and materials already used by teachers. Among the proposed 
materials is the Momentinho Cultural [33,34], a video channel of 
artistic and scientific content created in order to promote 
association between Arts and Science derived from the authors’ 
classroom experience. 

The system must meet the student needs, with constant feedback 
through a communication channel. This provides a connection 
between the teacher and the student, directing the creation of 
Learning Objects and creating an environment conducive to 
meaningful learning. 

                                                                 
8 Section 2.4. 



209

3.3 Production of material in postgraduate 
school 
Based on the idea that teachers should produce their own material, 
it was decided to work with students of the Postgraduate Program 
in Education in Science and Mathematics at the Catholic 
University of Rio Grande do Sul. These students are (or will be) 
teachers in different levels of education, and seek qualification in 
teaching practice. 

Knowing the importance in using technology and Learning 
Objects in education, a discipline entitled “Learning Objects in 
Education in Science and Mathematics” was created. The 
proposal is, at first, educate students and teachers about the 
importance of this practice. For this, some basics of using 
technology in education are presented, as well as definitions and 
expected features of a Learning Object. 

After the theoretical studies, the evaluation of Learning Objects is 
crafted, that is, ways to select already available materials are 
discussed. It is known that, with the advent of Web 2.0, where 
anyone can publish material on the network, a careful selection is 
important that, in fact, contribute to learning. 

In a last step, after the theoretical research and material evaluation 
on the web, students of the Postraduate Program in Education in 
Science and Mathematics at PUCRS receive 8 hours of class on R 
language and RStudio computing environment. Its functionalities 
are presented through demo, a user-friendly interface to running 
some demonstration R scripts. Types of objects, main packages 
and basic commands are also discussed. There is a special 
emphasis on functions, so that the student understands the power 
and flexibility of these structures. Graphics concepts are 
developed, with subsequent availability of a standard module 
structure for inserting content. In Chart 1 is presented the basic 
template of a shiny application, discussed with the postgraduation 
students who make use of this tool. 

Chart 1: basic template of a shiny application 

After learning the basics of the language and work with the given 
prototype, the postgraduate students are challenged to build a 
Learning Object directed to their students. Finally, they are then 
encouraged to test the materials with their students, making use of 
existing modules and composing new features. By having steep 
learning curve, the R language allows the postgraduate student 
soon contribute to the integration, organization and maintenance 
of the modules. 

4. PRELIMINARY RESULTS 
There are some ongoing projects of production and use of online 
materials created in RStudio. The approach started with the 
production of materials made by postgraduate students, which 
realized the importance of learning the programming 

fundamentals in R and have a tool to create learning objects for 
their classes. 

An experiment was conducted in March 2016, when it was 
applied a survey test based on RStudio, in order to assess the level 
of students in Basic Mathematics, subsumptions for an extension 
course in Jurimetrics9 [22,35]. The challenge was ensuring that 
law students had good performance when dealing with concepts 
required throughout the course. These law students in initial and 
continuing education are usually away from mathematics and its 
applications in their daily tasks. Based on the theory of 
meaningful learning [2] and on tests proposed in [21], it was 
found that people enrolled in the course should meet some 
prerequisites concerning the Mathematics area.  

It was implemented the instrument through the shiny and 
markdown packages, presented in Section 3.1. Figure 4 shows an 
example of the survey question, that dealt with contents such as 
real numbers, operations and their properties, percentage, among 
other topics of Basic Mathematics. 

 
Figure 4: survey screen operating in RStudio [22] 
 
All proposed questions on the test were multiple choice, and each 
response alternative was planned so that it was possible to identify 
the student's difficulties when the answer was incorrect. Thus, at 
the end of the questionnaire, it was shown on the correct and 
incorrect answers in each question, as shown in Figure 5. From 
incorrect or blank answers, the student was informed about what 
content should review. Intending to assist in this task, links to 
learning objects were available to facilitate the review of the 

                                                                 
9 Jurimetrics refers to the pursuit of harmony between legal and 
exact sciences, in order to bring greater predictability in the law 
using the current technology. Currently its foundations are often 
used in jurors selection and comparisons of DNA chains, being 
promising way for legislative drafting and construction of public 
policies [35]. 

library(shiny) 

ui <- fluidPage() 

server <- function(input, output) {} 

shinyApp(ui = ui, server = server) 
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contents involved and better monitor the course content. The 
Learning Objects in the extension course suggested to participants 
were properly selected and produced according to the principles 
presented in Section 2.2.  
 

The Learning Object illustrated in Figure 6 refers to the properties 
of the real number operations. It presents an interactive menu that 
allows the user to navigate freely, even when the arrows suggest 
an order. Moreover, all screens have been combined with different 
features, such as narration, written texts or images. The arrows at 
the bottom let you move forward and backward at the desired 
speed, providing immediate feedback. 
 

 
Figure 6: Learning Object about real numbers  
 
In the case of Jurimetrics course, it was observed a sactisfatory 
level among the students at the first test, averaging 7.8 with 
standard deviation 1.1. Anyway, the participants were faced with 
Learning Objects concerning the content of the questions marked 
incorrectly. From the evaluation and testimonies of the 
participants, became clear that once again Learning Objects 
contributed to the filling of possible gaps in learning 
subsumptions. Moreover, it was possible to test the tool created in 
RStudio, which proved to be quite effective and complied with 
the proposed objectives. The technology developed in this survey 
was the basis for the creation of the proposed system in this paper, 
in order to validate the proposed approach. 

5. CONCLUSIONS AND FURTHER 
RESEARCH 
Theoretical and applied framework to an online modular system 
for the production of interactive courseware is presented. The use 
of technology in education is proved to be adequate as an 
effective resource in meaningful learning from the considerations 
and experiments already carried out. In this regard, the Pontifical 
Catholic University of Rio Grande do Sul has, since 2009, 
investing in learning objects production. Many objects were built 
focused on content where students historically presentes gaps. But 
in recent years, it comes to considering changing the technology 
used in order to make it more affordable and minimize risks to be 
discontinued. Thus, materials produced with the use of R and 
RStudio gain more space in the composition of the institution 
repository. Due to the steep learning curve of the R language, it is 
possible that teachers masters the forementioned tools and became 
capable to build their own Learning Objects. With the mastery of 
basic programming tools, the educator becomes founder and 
director of the project, making it easy to upgrade working in 
teams considering the institutional repository. 

Within the project is envisaged to assist the Learning 
Laboratory10, responsible for the production and maintenance of 
Learning Objects designed to meet students seeking 
extracurricular support. Since many students entering the 
University presents gaps in basic education, Learning Objects 
built by graduate students provide support for work undertaken in 
LAPREN. The Learning Object databases becomes richer 
everyday, involving more content materials built with RStudio. As 
a next step, versions are considered in other languages such as 
Spanish, English and Chinese, considering the standards of W3C 
Internationalization (i18n) Activity11. Information and updates of 
the materials are available in filipezabala.com. 
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ABSTRACT 
This paper introduces Visual Learning Analytics Dashboard, a tool 
to view student’s test results in Virtual Learning Environments. 
The purpose of the research is to analyze the contributions of the 
tool for the identification of student’s achievement in the basic 
math subject. For functional validation, Exploratory Search was 
applied through a case study to prove the feasibility of the 
approach. We held a preliminary evaluation session where a group 
of students from a public school accessed the tool on the Moodle 
Virtual Learning Environment. The class teacher accompanied the 
experiment and evaluated the tool through a survey. Initial results 
show that the approach is promising, because it allows the 
application of educational interventions based on information 
provided by the tool. 

RESUMO 
Este artigo apresenta o Visual Learning Analytics Dashboard, 
uma ferramenta para visualizar as avaliações dos alunos em 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O objetivo da pesquisa é 
analisar quais são as contribuições do uso da ferramenta na 
identificação do desempenho de alunos na disciplina de 
Matemática Básica. Para validação funcional, aplicou-se uma 
pesquisa exploratória por meio de um estudo de caso para 
comprovar a viabilidade da abordagem. Realizou-se uma sessão 
avaliativa preliminar com uma turma de alunos de uma Escola 
Pública acessando a ferramenta no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Moodle. O professor da turma acompanhou o 
experimento e avaliou a ferramenta por intermédio de um 
questionário. Os resultados iniciais apontam que a abordagem é 
promissora, pois permite aplicação de intervenções pedagógicas 
com base nas informações fornecidas pela ferramenta. 

Descritores de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and education]: Computer Uses in Education. 

Termos Gerais 
Design, Fatores Humanos. 

Palavras-Chave 
Dashboard, Learning Analytics, Feedback, Desempenho, Sistemas 
Multiagente, Matemática Básica. 

1. INTRODUÇÃO 
As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) 
utilizadas nos processos de ensino-aprendizagem possibilitam o 
registro de boa parte das interações e atividades dos alunos. Os 
dados coletados podem ser aproveitados para a avaliação dos 
alunos e acompanhamento pelos professores. Embora existam 
grandes quantidades de dados, continua difícil para o professor 
tirar conclusões ou tomar decisões baseadas em fatos ou situações 
detectadas [11]. 

Neste sentido, surgem as Learning Analytics (LA), um novo 
campo de pesquisa na qual são analisados os dados gerados por 
alunos, com o propósito de melhorar o processo ensino-
aprendizagem [20]. Para que isso ocorra, devem existir ferramentas 
computacionais que forneçam informações de forma organizada e 
de fácil percepção pelos mediadores. A Visualização da 
Informação é um recurso comum usado para refletir sobre 
informações que seriam difíceis de compreender com descrições 
textuais ou números tabulados [9]. Como técnica principal de 
Visualização da Informação é usado o Dashboard que será 
apresentado e discutido na Seção 5.2. 

Este trabalho apresenta as contribuições preliminares do uso da 
ferramenta Visual Learning Analytics Dashboard (VLA 
Dashboard), que auxilia na caracterização do desempenho de 
alunos, baseada em uma abordagem multiagente. 

Segundo Wooldridge [23], agentes são sistemas computacionais 
capazes de ações autônomas em algum ambiente, com a finalidade 
de cumprir com os seus objetivos de projeto e quando executados 
apresentam as características básicas de autonomia, reatividade, 
pró-atividade e habilidade social. O Sistema Multiagente (SMA) 
aplicado no VLA Dashboard utilizou agentes para coletar dados 
diretamente das tabelas do banco de dados do AVA Moodle usados 
durante a apresentação dos gráficos. 

Assim, enuncia-se a seguinte pergunta que norteia o trabalho: quais 
são as contribuições do uso da ferramenta VLA Dashboard na 
identificação do desempenho de alunos de Matemática Básica no 
cotidiano do professor de uma Escola Pública? Desta forma, o 
objetivo do trabalho é analisar quais são essas contribuições e 
limitações. A abordagem adotada para a solução deste problema 
parte da implementação do VLA Dashboard, uma ferramenta para 
visualização e análise dinâmica dos resultados das avaliações de 
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alunos, contribuindo para o professor planejar e aplicar 

intervenções pedagógicas. Os resultados iniciais apontam fatores 

relevantes que podem ser aplicados na prática diária do professor. 

Para detalhar a pesquisa, além desta Introdução, o artigo está 

estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a Metodologia; 

na Seção 3 descreve os Trabalhos Relacionados; a Seção 4 mostra 

a Fundamentação Teórica; na Seção 5 é apresentada a Solução 

Proposta; na Seção 6 são descritos os Experimentos e Análise dos 

Resultados; e por fim, na Seção 7 são feitas as Considerações 

Finais. 

2. METODOLOGIA 

Este artigo relata uma pesquisa aplicada de caráter exploratória e 

registra características de uma determinada população ou 

fenômeno com vistas a torná-lo mais explícito. Aplicou-se uma 

abordagem qualitativa delineada por estudo de caso preliminar para 

coleta e análise de dados. 

Segundo Gil [10], estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 

usada para investigação nas ciências sociais que busca examinar 

um fenômeno contemporâneo em profundidade no contexto de 

mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não puderem ser claramente evidentes, preservando o 

caráter unitário do objeto estudado e permitindo um amplo e 

detalhado conhecimento. 

Os sujeitos participantes na aplicação da investigação inicial foram 

alunos de Matemática Básica de uma Escola Pública do Ensino 

Médio no interior do estado do Amazonas, em uma turma 

composta por vinte e três alunos, na faixa etária entre 15 a 17 anos, 

com seis do sexo feminino e dezessete do sexo masculino, aplicada 

no dia 06/05/2016 (seis de maio de dois mil e dezesseis). Neste 

contexto, foi aplicada uma sessão avaliativa preliminar no 

Laboratório de Informática da escola, com duração de cinquenta 

minutos, estruturando-se da seguinte forma: 

1. Aplicou-se uma avaliação composta com 26 questões de 

Matemática Básica elaborada no AVA Moodle; 

2. A sessão avaliativa foi supervisionada pelo professor da 

disciplina; 

3. Ao término da sessão avaliativa, as respostas das avaliações 

foram disponibilizadas de forma gráfica em um conjunto de blocos 

no VLA Dashboard aos quais, o professor teve acesso; 

4. Após a sessão avaliativa, aplicou-se um questionário com o 

professor da disciplina, com intuito de obter a sua opinião e 

registrar as contribuições do VLA Dashboard na sua prática 

diária. 

A Avaliação foi dividida em quatro temas com descritores 

abrangendo diferentes conteúdos de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática [1]. O primeiro tema, 

Espaço e Forma, formado por oitos questões. O segundo tema, 

Grandezas e Medidas, composto por oito questões. O terceiro 

tema, Números e Operações/Álgebra e Funções, constituído por 

oito questões. E por último, o quarto tema, Tratamento da 

Informação, integrado de duas questões. Os temas escolhidos não 

contemplam todos os objetivos educacionais de Matemática Básica 

[2], mas apenas aqueles considerados relevantes e possíveis de 

serem mensurados em uma avaliação para, com isso, obter-se 

informações que forneçam uma visão real do nível de 

aprendizagem dos alunos e da turma, já que os descritores indicam 

as habilidades a serem avaliadas em cada tema. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

No trabalho de Moissa et al. [15] foi apresentado um Mapeamento 

Sistemático sobre Learning Analytics realizado no período de 

(2011-2014), de acordo com o modelo de quatro dimensões 

definidas por Chatti et al. [4], analisando além das dimensões, as 

intervenções adotadas para melhorar o processo de ensino-

aprendizagem. A taxonomia usada foi a análise da relação entre: 

dados, técnicas, público alvo e intervenções versus objetivos no 

contexto dos Massive Open On-line Courses (MOOCs). 

Pouco depois Moissa et al.  [14] relataram um Mapeamento 

Sistemático estudando as áreas de Educational Data Mining 

(EDM) versus Learning Analytics (LA) realizado no período de 

(2010-2014) e identificaram que as duas áreas possuem definições 

e objetivos similares. Ambas possuem como objetivo analisar 

dados educacionais para entender o processo de ensino-

aprendizagem e melhorá-lo, usando as mesmas técnicas e métodos. 

Segundo os autores, em EDM predomina o uso de técnicas típicas 

de Data Mining e de técnicas estatísticas. Assim também em LA 

são utilizadas as mesmas técnicas, porém focando no uso de 

técnicas de Visualização da Informação. 

Consequentemente Nunes [16] realizou uma investigação sobre o 

Estado da Arte em Learning Analytics na América Latina 

considerando o período (2002-2012) e encontrou dez artigos, dos 

quais apenas dois satisfaziam o critério da investigação. Por fim, 

os resultados alcançados apontam que há muito a ser feito no 

campo da pesquisa em LA na América Latina. Ainda segundo o 

autor o número reduzido de publicações encontradas nas bases 

analisadas reflete o escasso interesse da comunidade de 

pesquisadores latino-americanos nessa área. Em consequência, 

existe espaço para pesquisas aplicadas de LA na área educacional. 

No trabalho de Verbert et al. [21] foi proposto um modelo para 

aplicações de Learning Analytics em Dashboard composta por 

quatro fases. A primeira fase, Consciência, é voltada apenas para 

os dados que podem ser visualizados. A segunda fase, Reflexão, é 

focada nas questões, fazendo perguntas aos usuários e avaliando 

quanto podem ser úteis e relevantes. A terceira fase, Sensemaking, 

é preocupada com os usuários responderem às questões 

identificadas no processo de reflexão e a criação de novos insights. 

Por fim, a quarta fase, Impacto, tem por objetivo induzir a um 

novo significado ou mudança no comportamento, se o usuário 

considerar útil fazê-la. 

Também Verbert et al. [22] usaram as quatro fases mencionadas 

anteriormente na análise de Dashboards objetivando mudanças na 

aprendizagem. Assim, os autores propõem duas contribuições para 

investigação. A primeira contribuição é uma visão geral de 

aplicações de Dashboards de análise da aprendizagem existente e 

as affordances desses aplicativos que fornecem apoio ao processo 

de ensino-aprendizagem. A segunda contribuição é descrever 

questões de investigação para o desenvolvimento e avaliação de 

Dashboards de aprendizagem com base nessa análise. Os 

resultados obtidos indicam que houve avanço sobre o 

desenvolvimento de Dashboards de aprendizagem nos últimos 

anos para universidades. 

Por fim, Kim et al. [13] apresentaram a Learning Analytics 

Dashboard (LAD), uma ferramenta de apoio à aprendizagem 
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desenvolvida para salas de aula virtuais. O objetivo do estudo foi 

validar empiricamente os efeitos da LAD. Além disso, um estudo 

experimental foi realizado com um grupo de tratamento com o 

Dashboard e um grupo de controle. Logo após, foram obtidos os 

seguintes resultados. Em primeiro lugar, os alunos que receberam 

tratamento com a LAD apresentaram maior pontuação final do que 

aqueles que não a usaram. Em seguida, foi constatado que a 

frequência de utilização da LAD, como medido pelo número de 

vezes que foi aberto, não tem um impacto significativo no 

rendimento escolar. Desta forma, a pesquisa discute as novas 

tarefas de investigação em termos de desenvolvimento da LAD 

como uma ferramenta personalizada de feedback eficaz e para 

melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Esta seção apresenta uma descrição referente aos aspectos 

conceituais sobre Learning Analytics e Aplicação de Dashboards 

na Educação. 

4.1 Learning Analytics (LA) 
Learning Analytics é definida como a medida, coleta, análise e 

relato dos dados de estudantes e seus contextos com o propósito de 

entender e potencializar o aprendizado no ambiente em que ocorre 

[19]. Para John et al. [12] LA refere-se à interpretação de uma 

ampla gama de dados produzidos e recolhidos em nome dos alunos, 

a fim de avaliar o progresso acadêmico, prever o desempenho 

futuro e identificar possíveis problemas. Aplicada a disciplinas, 

cursos e departamentos, este procedimento fornece informações 

preciosas sobre o que está realmente acontecendo e propõe 

maneiras por meio das quais os educadores podem aprimorar o 

processo de ensino-aprendizagem, além de indicar quais alunos 

podem desistir do curso [17], quais estão desmotivados [18] ou 

aqueles que precisam de ajuda adicional para melhorar seu 

desempenho [20]. 

Em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) podem ser 

extraídas grandes quantidades de dados de navegação dos alunos, 

possibilitando que sejam feitas diversas análises relacionadas ao 

seu comportamento no ambiente, auxiliando na prática pedagógica 

e até mesmo na melhoria do seu rendimento. Segundo Drachsler et 

al. [6] muitas propostas têm sido implementadas para agrupar 

esses dados, porém não há um acordo sobre quais interações e 

grupos devem ser medidos e analisados. Também, não existe um 

consenso sobre a influência das interações nos resultados da 

aprendizagem. 

A análise destes dados pode ser explicada por meio do ciclo de LA 

de Clow [5], composto por quatro etapas. A primeira etapa Alunos, 

gera os dados que serão investigados. A segunda etapa Dados, 

refere-se aos dados gerados pelos alunos como, por exemplo, os 

dados contidos em AVAs. A terceira etapa Análise, é realizada a 

partir das análises dos dados, fornecendo conhecimentos sobre o 

processo de ensino-aprendizagem. Por fim, a quarta etapa 

Conhecimento, usa o conhecimento obtido e possibilita realizar 

orientações, intervenções pedagógicas, feedback, envio de 

notificações e recomendações de recursos. 

Relacionado a este ciclo, está o modelo de referência LA proposto 

por Chatti et al. [4] que é composto por quatro dimensões com o 

objetivo de identificar tudo que é necessário para construir uma 

análise em LA: O quê? esta dimensão refere-se aos tipos de dados 

coletados; Quem? refere-se a quem os resultados da análise serão 

direcionados; Por quê? relacionada aos resultados ou objetivos da 

análise realizada; Como? esta dimensão refere-se às diferentes 

técnicas que podem ser empregadas para detectar padrões contidos 

nos dados. Cada uma das dimensões do modelo de referência está 

relacionada com uma das etapas do ciclo proposto por Clow [5].  

Desta forma, utilizam-se os conceitos aplicados na construção de 

um Dashboard de LA na educação em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem para identificação do desempenho de alunos de 

Matemática Básica. 

4.2 Aplicação de Dashboards na Educação 
O Dashboard é definido como uma exibição visual da informação 

importante e necessária para alcançar um ou mais objetivos, os 

quais consolidados e organizados em tela única, pode ser 

monitorada rapidamente [8]. Diante disso, são representados em 

gráficos interativos, onde cada um apresenta uma visão diferente de 

um conjunto de dados comuns [9]. 

Por exemplo, na educação, a utilização de Dashboards facilita a 

visualização e o entendimento das informações geradas por alunos 

em AVAs, podendo ser facilmente analisadas, possibilitando ao 

professor apoio na tomada de decisões. Consequentemente, para 

alunos e professores Dashboard de aprendizagem pode ser 

extremamente útil, pois apresenta uma visão geral de suas 

atividades e de como eles se relacionam com participantes na 

experiência da aprendizagem [7]. 

Segundo Verbert et al. [21] a maioria destes Dashboards são 

implantados para apoiar professores na obtenção de uma visão 

geral da atividade do curso, para refletir sobre sua prática de 

ensino, e encontrar alunos em risco. Também Charleer et al. [3] 

registram que Dashboards de aprendizagem consistem em gráficos 

que ajudam o usuário a explorar grande quantidade de dados 

gerados de forma interativa, e adicionalmente apresentam uma 

visão geral combinada com informações úteis a professores e 

alunos na tomada de decisão. 

Além disso, Verbert et al. [22] classificam Dashboards de 

aprendizagem em três grupos. O primeiro grupo, Dashboards que 

suportam aulas tradicionais face a face. O segundo grupo, 

Dashboards que suportam o trabalho em grupo face a face, e 

finalmente o terceiro grupo, Dashboards de apoio a consciência, 

reflexão, sensemaking, e mudança de comportamento na 

aprendizagem on-line ou blended. Para os autores, pesquisas 

futuras são necessárias para avaliar a utilidade de diferentes tipos 

de dados para aplicações de Learning Analytics com Dashboards. 

Atualmente, pesquisadores buscam estudar principalmente o uso de 

recursos, o tempo gasto, a interação social, artefatos produzidos, 

exercício e resultados de testes [22]. Poucas investigações têm sido 

feitas para avaliar o impacto destes dados sobre a utilidade de 

Dashboards. Além disso, há muitas fontes de dados adicionais que 

podem ser relevantes para aumentar a conscientização e reflexão 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, à 

complexidade do problema, sua natureza distribuída e relativa 

semelhança com problemas do mesmo tipo já solucionado, usa-se 

uma abordagem multiagente como parte da solução para este 

problema, a fim de coletar, analisar e notificar dinamicamente 

informações pré-definidas ao VLA Dashboard. 
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5. SOLUÇÃO PROPOSTA 
O VLA Dashboard tem por objetivo a visualização do 

desempenho das avaliações dos alunos em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. A abordagem da ferramenta pode contribuir na 

identificação de alunos em risco de reprovação, incentivando o 

professor na prática de reflexão sobre o nível de aprendizagem da 

turma ou por aluno, permitindo possíveis intervenções 

pedagógicas. É uma ferramenta projetada para auxiliar o professor 

na visualização e análise dinâmica dos resultados das avaliações 

dos alunos. 

A partir da Fundamentação Teórica e das contribuições dos artigos 

relacionados, detalhamos nessa Seção a Solução Proposta. 

5.1 Arquitetura 
A arquitetura do VLA Dashboard está ilustrada na Figura 1 e 

baseada na abordagem SMA composta por quatro agentes: 

1) Agente Coletor: é responsável em coletar os dados das tabelas 

do Banco de Dados do AVA Moodle com as informações 

referentes às avaliações dos alunos e da turma, enviando estas 

informações ao Agente (2). 

2) Agente Analisador: tem como objetivo receber e formatar os 

dados fornecidos pelo Agente (1) possibilitando que os 

Agentes (3) e (4) interpretem as informações corretamente. 

Por exemplo: identificar o tipo de gráfico, os dados referentes 

ao aluno ou turma por avaliação. 

3) Agente Gráficos: fornece gráficos dinamicamente ao 

professor, com informações analisadas pelo agente (2) que 

auxiliam a visualização do progresso das avaliações dos 

alunos e da turma. 

4) Agente Notificador: responsável por notificar 

automaticamente ao professor, informações referentes ao 

desempenho dos alunos e da turma, caso ocorram situações 

em que o aluno não esteja participando na execução das 

avaliações ou que tenha baixo desempenho. 

 

Figura 1.Arquitetura do Sistema Multiagente 

Quando o professor faz acesso aos blocos do VLA Dashboard é 

ativado o Agente Gráficos que inicia a comunicação com os demais 

agentes seguindo o fluxo apresentado anteriormente. 

5.2 VLA Dashboard 
O VLA Dashboard foi desenvolvido para a plataforma Web a fim 

de facilitar o acesso a partir de qualquer dispositivo conectado à 

Internet em diferentes lugares e a qualquer momento. A ferramenta 

foi projetada para apoiar cursos presenciais, semipresenciais e a 

distância. 

A Figura 2 apresenta a tela inicial do VLA Dashboard onde o 

professor tem acesso as informações referentes às avaliações 

realizadas pela turma em três gráficos: 

1) Índice de Aprovações/Reprovações por Questionário: neste 

gráfico são apresentadas todas às avaliações realizadas pela 

turma agrupadas por questionário contendo o número total de 

alunos aprovados e reprovados em gráficos de barras. 

2) Quantidade de Questões: são exibidos o total de questões 

realizados pela turma, agrupados por níveis de dificuldades 

(Fácil, Médio e Difícil e Não Classificada). 

3) Índice de Acertos/Erros por Dificuldade das Questões: são 

apresentadas a quantidade total de acertos e erros das 

questões de todas as avaliações. 

 

Figura 2. Tela Inicial VLA Dashboard 

Na Tela de Visão Geral por Avaliação apresentada na Figura 3 é 

disponibilizado ao professor mais quatros gráficos que informam: 

1) Relação do Total de Acertos/Erros por Questões: neste 

gráfico o professor pode observar individualmente a 

quantidade de acertos e erros por questões da avaliação. 

2) Total de Aprovados/Reprovados na Avaliação: exibe o 

número total e percentual de alunos aprovados e reprovados 

por avaliação. 

3) Porcentagem de Questões por Nível de Dificuldade: são 

mostrados o percentual e a quantidade do total de questões 

realizadas pela turma, agrupados por níveis de dificuldade. 

4) Relação Total de Acertos/Erros por Nível de Dificuldade: 

são apresentadas a quantidade total de acertos e erros da 

avaliação agrupadas por níveis de dificuldade. 
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Figura 3. Visão Geral por Avaliação 

A Figura 4 apresenta gráficos com informações divididas em dois 

grupos. O primeiro grupo apresenta gráficos de barras com a 

totalização de Acertos/Erros por temas. O segundo grupo é 

composto por gráficos de setores com porcentagens de 

Acertos/Erros por temas. Nesta tela, o professor pode examinar os 

temas de acordo com o nível de Acertos/Erros registrados nos 

gráficos das atividades. 

 

Figura 4. Visão Geral de Índice de Acertos/Erros por Temas 

O VLA Dashboard também tem a opção gerar um relatório 

detalhado por avaliação conforme ilustrado na Figura 5. Quando o 

professor escolhe essa opção, são exibidas informações detalhando 

a quantidade de alunos aprovados e reprovados na avaliação. Para 

cada questão da avaliação são exibidos dados que ajudam o 

professor a analisar o desempenho geral da turma. As informações 

são organizadas por seção. Cada seção corresponde a uma questão. 

Na parte superior da seção, estão identificados o número da 

questão e o nível dificuldade. Para uma melhor percepção, foram 

utilizadas as cores verde, amarelo, vermelho e azul indicando o 

nível de dificuldade fácil, médio, difícil e não classificado 

respectivamente, além de sua descrição. 

Cada seção está dividida em duas colunas e possui cinco blocos: 

 O primeiro bloco (1): referente à questão, contém a pergunta 

e as alternativas possíveis de serem assinaladas pelos alunos. 

Cada alternativa possui a cor verde ou vermelha indicando se 

ela é a alternativa correta ou errada respectivamente. 

 O segundo bloco (2): apresenta o tema e a descritor à qual a 

questão pertence. 

 O terceiro bloco (3): informa a quantidade e percentual de 

alunos que acertaram e erraram a questão. 

 O quarto bloco (4): detalha por meio de um gráfico de setores 

a quantidade e o percentual de alternativas assinaladas.  

 O quinto bloco (5): apresenta as mesmas informações do 

quarto bloco (4), porém utilizando a abordagem de gráfico de 

coluna. 

 

Figura 5. Relatório Geral por Avaliação 

Na tela de visualização da relação de alunos, mostrada na Figura 6, 

é exibida uma tabela contendo o nome, notas e a média 

correspondentes às avaliações. Também são apresentadas a média 

final e o status indicando se o aluno foi aprovado ou reprovado na 

disciplina. O professor ainda tem a opção de ordenar a tabela pelo 

nome, avaliação ou média. A figura expõe ainda dois gráficos, um 

de barra e o outro de setores, exibindo de forma distinta a 

quantidade de alunos aprovados e reprovados da turma. 



217

 

Figura 6. Tela de Visualização de Relação de Alunos 

Ao clicar na nota de um aluno em determinada avaliação, o 

professor tem a opção de visualizar um relatório individual 

detalhado para acompanhamento do desempenho do mesmo como 

apresentada na Figura 7, similar ao relatório Geral por Avaliação. 

Neste relatório, o professor tem feedback das alternativas 

assinaladas pelo aluno em todas as questões, indicando se a 

questão respondida está certa ou errada. 

 

Figura 7. Relatório Individual por Avaliação do Aluno 

Após o término da avaliação, o professor recebe uma notificação 

por e-mail contendo informações referentes ao desempenho da 

turma e de alunos identificados com baixo desempenho. Desta 

forma, o professor saberá previamente qual grupo de alunos está 

com baixo rendimento, além de identificar quais os temas aplicados 

na avaliação que precisam de maior atenção em aulas futuras. 

Atualmente o VLA Dashboard encontra-se em fase de 

aprimoramento da interface e de inclusão de novos gráficos para a 

integração de novas funcionalidades. 

6. EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 
Para o experimento, todas as questões da avaliação foram 

escolhidas pelo professor da disciplina de acordo com os conteúdos 

abordados em sala de aula e relacionadas a, pelo menos, um dos 

quatro temas apresentados. Além disso, classificou-se as questões 

em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. 

Após a sessão avaliativa preliminar, o professor acessou o sistema 

e visualizou o desempenho da turma. Na primeira tela, Figura 1, 

mostrou-se o resultado da avaliação em três gráficos. O primeiro 

gráfico, Índice de Aprovados x Reprovados por Questionário. O 

segundo gráfico, Quantidade de Questões da Avaliação 

Agrupadas por Nível de Dificuldade. O terceiro gráfico, Índice de 

Acertos/Erros por Níveis de Dificuldades das Questões. 

A Figura 2, aponta quatros gráficos: O primeiro gráfico, Relação 

do Total de Acertos/Erros por Questões; O segundo gráfico, Total 

de Aprovados/Reprovados na Avaliação; O terceiro gráfico, 

Porcentagens de Questões por Nível de Dificuldade. Em 

conclusão, o quarto gráfico, Relação Total de Acertos/Erros por 

Nível de Dificuldade. 

Consequentemente ao término da sessão avaliativa, o professor 

visualizou os gráficos apresentadas nas figuras e respondeu a um 

questionário referente ao uso do VLA Dashboard. 

Assim, o professor relatou: 

“... quando o professor consegue visualizar o foco de 

dificuldade do aluno possibilita que ele faça uma 

intervenção com essa turma visando sanar essa 

dificuldade pontual, sem rodeios”; “os gráficos e as 

classificações das questões”. 

Por fim, o professor declarou: 

“... para facilitar a apresentação dos resultados e por 

possibilitar enxergar as principais dificuldades da 

turma em conteúdos mais específicos, ou em 

diretrizes preestabelecidas”. 

Também relatou pontos a serem aperfeiçoados, por exemplo, 

segundo relato do professor: 

“... adequar um tópico para atividades extraclasses 

ou transversais que não avaliam apenas um 

conteúdo, mas, um conjunto de conhecimentos e até 

interações com outras disciplinas”. 

Conforme relato do professor, houve uma contribuição positiva no 

uso de novas tecnologias para a análise do desempenho dos alunos. 

Também a abordagem facilitou na identificação de resultados que 

registraram menor número de acertos pelos alunos, devido maior 

nível de dificuldade de conteúdo específicos. Com efeito, a 

aplicação do VLA Dashboard tem potencial para contribuir com a 

Educação Básica em Matemática. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Neste artigo foi apresentada uma análise preliminar dos resultados 

iniciais sobre o uso do VLA Dashboard, uma ferramenta para 
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visualização do desempenho das avaliações de alunos em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

Para validar a abordagem, foi elaborado um experimento com 

alunos de Matemática Básica de uma Escola Pública do Ensino 

Médio no interior do estado do Amazonas, com uma abordagem 

qualitativa demarcada por estudo de caso. O experimento foi 

realizado de acordo com o paradigma de Educação a Distância, 

sendo que o Web Service estava localizado em Manaus, capital do 

Estado e o experimento foi aplicado no município de Maués, 

distante 356 km. O experimento foi uma oportunidade para alunos 

e professores interagirem com as novas tecnologias no seu 

cotidiano escolar. 

Dessa forma, os resultados iniciais apontam que o uso do VLA 

Dashboard mostrou-se promissor para análise do desempenho de 

alunos e que incentiva a prática reflexiva do professor sobre o nível 

de aprendizagem, pois a abordagem permite ao mediador, realizar o 

acompanhamento individual e da turma. Estas conclusões 

preliminares são baseadas na Seção 6. 

A ferramenta já está disponível na Internet e permite grande 

flexibilidade de uso pelos os professores. A arquitetura multiagente 

adotada é extensível, permitindo agregar agentes com novos 

papéis, e também possibilita uma fácil evolução do sistema. Por 

estar vinculado ao AVA Moodle, permite acesso em diversos 

dispositivos, em diferentes lugares e a qualquer momento. O 

professor pode elaborar avaliações usando os seus próprios 

critérios de dificuldade e também existe a possibilidade de 

contribuir elaborando novos exercícios que são incorporados ao 

banco de questões. 

As contribuições para a prática avaliativa corresponderam ao 

objetivo de analisar o desempenho dos alunos. Com efeito, 

destacam-se a visualização dos gráficos e a classificação das 

questões. Também, visualizar o nível de dificuldade e os resultados 

individuais e da turma, possibilita ao professor o emprego de 

intervenções pedagógicas em conteúdos específicos. No momento, 

a ferramenta está sendo aperfeiçoada, conforme as sugestões de 

professores e da equipe de desenvolvimento. Entre as melhorias, 

por exemplo, estão incluir tópicos para visualização de avaliações 

transversais não apenas de conteúdo, mas um amplo conjunto de 

conhecimentos e interações com outras disciplinas. 

Analisando-se as respostas do professor, conclui-se que a aplicação 

do VLA Dashboard tem potencial para o Ensino de Matemática 

Básica e pode ser usado em outras disciplinas. Como trabalhos 

futuros, pretende-se realizar mais avaliações com um número 

maior de usuários para a mesma disciplina e também aumentar a 

quantidade de sessões avaliativas. Paralelamente, registra-se a 

extensão do VLA Dashboard para outras disciplinas. Enfim, o uso 

do VLA Dashboard é promissor e vislumbram-se importantes 

aplicações na Educação Básica. 
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ABSTRACT 
The basis of social, political and economic structures in the use of 

digital technologies and information challenges the inclusion of 

intellectual disabilities carrier audience in ensuring the 

implementation of their rights. This study performs an analysis and 

a non-extensive discussion of the state of the art of scientific 

publications, academic projects and primary studies published in 

the last ten years in the databases PubMed, ICDVRAT and 

AAIDD, in order to map and report the use of digital technologies 

and information to support the cognitive limitations of people with 

intellectual disabilities in the context of social inclusion and 

integration of this audience in the information society. The main 

social areas receiving intervention were identified; the most 

explored paradigms of interaction and the cognitive limitations that 

have received support. It discusses the importance of exploring the 

potential of new technologies as unprecedented opportunities for 

improving the quality of life of the audience, regarding their 

independence and participation in various social spheres. 

RESUMO 
O fundamento das estruturas sociais, políticas e econômicas no uso 

de tecnologias digitais e de informação desafia a inclusão do 

público portador de deficiências intelectuais, na garantia da 

execução de seus direitos. O presente estudo realiza uma análise e 

discussão não-extensiva do estado da arte de publicações 

científicas, projetos acadêmicos e estudos primários publicados nos 

últimos dez anos nas bases de dados da PubMed, ICDVRAT e 

AAIDD, com o propósito de informar a utilização de tecnologias 

digitais e de informação como suporte às limitações cognitivas de 

portadores de deficiência intelectual, no contexto do processo de 

inclusão e integração social deste público na sociedade da 

informação.  Foram identificados os principais domínios sociais 

que receberam intervenção; os paradigmas de interação mais 

explorados e as limitações cognitivas que receberam apoio. 

Discute-se a importância de explorar o potencial das novas 

tecnologias como oportunidades inéditas de melhoria na qualidade 

de vida deste público, no que concerne a independência e 

participação nos diversos âmbitos sociais. 

Categories and Subject Descriptors 
• Social and professional topics ~ People with disabilities 

General Terms 
Documentation, Human Factors, Verification. 

 

Keywords 
Social inclusion, intellectual disability, assistive technology. 

1. INTRODUÇÃO 
O aprimoramento e a disseminação das tecnologias da 

informação impactaram profundamente diversos setores da 

sociedade. Esse impacto resultou em mudanças de processos 

existentes, criação de novos produtos e serviços, de acordo com a 

potencialidade das tecnologias e dos campos sob sua influência. Na 

sociedade da informação, um dos itens mais valorizados é 

imaterial, virtual – a informação codificada e transferida 

globalmente e em tempo real, fruto dos avanços nas tecnologias da 

informação. Neste cenário, as tecnologias digitais atuam como 

protagonistas em uma nova maneira de conceber e se relacionar 

com o mundo físico, quer seja ele circundante ou não. O 

surgimento da internet e a popularização de seu acesso fomentam a 

cibercultura, que se torna quase onipresente com a disseminação de 

dispositivos móveis e vestíveis com acesso à internet. 

Em um mundo globalmente conectado, onde diferentes 

culturas e realidades não apenas se tangenciam mas se integram, 

ficar excluído dessa realidade pode determinar um isolamento das 

práticas e processos culturais, econômicos e políticos. Infelizmente, 

ainda existe um grande número de pessoas que não conseguem ter 

acesso às tecnologias de informação digitais e, por isso, enfrentam 

situações de isolamento na participação ativa do ciberespaço e suas 

influências. Uma parcela do público que precisa de suporte para 

garantir sua inclusão em uma sociedade que depende e transita na e 

pela tecnologia é composta de portadores da deficiência intelectual. 

A deficiência intelectual possui grande impacto na relação 

com a sociedade, afetando não apenas aqueles que sofrem, mas 

também familiares e grupos sociais. A estimativa é de que 3% a 

5% da população mundial seja portador de algum grau de 

deficiência intelectual [16, 19].  

Com a antiga alcunha de Deficiência Mental, o termo utilizado 

para se referir a esse aspecto sofre mudanças de tempos em 

tempos, sempre numa tentativa de torna-lo menos pejorativo e mais 

funcional, tanto para pessoa quanto para a sociedade [13]. A partir 

de 2007, a AAMR (American Association on Mental Retardation) 

mudou seu nome para Americam Association on Intelectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD) e adotou a terminologia 

“intelectual disability” (deficiência intelectual) para se referir ao 

que antes era chamado de retardo mental [13], tornando-se a 

terminologia padrão para sua caracterização [3].  

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 220 - 230. Santiago de Chile.
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Deficiência Intelectual é um termo genérico que comporta 

muitas manifestações de ordem cognitiva [27]. Alguns exemplos 

são: síndrome de Down, síndrome do X-frágil, síndrome de Rett e 

alguns transtornos na ordem do autismo [18, 19], podendo ser 

manifestada em graus moderados, severo ou profundo, de acordo 

com a intensidade das limitações [19]. 

A deficiência intelectual pode ser compreendida como 

importantes limitações tanto no funcionamento intelectual 

(raciocínio, aprendizagem ou resolução de problemas) quanto no 

comportamento adaptativo originado antes dos 18 anos [10, 13], 

dificultando ou até mesmo impedindo uma pessoa de atender as 

demandas estabelecidas pela sociedade para sua faixa etária [19] 

em pelo menos duas das seguintes áreas: cuidado pessoal, 

comunicação, habilidades sociais, desempenho na família e 

comunidade, independência na locomoção, desempenho escolar, 

trabalho, lazer, saúde e segurança [3, 10, 19]. Também caracteriza-

se pela medida do quociente intelectual baixo (Q.I. entre 70-75). 

Apesar desse tipo de métrica não ser completamente aceito para 

diagnóstico [13], sua utilização continua sendo recomendada [3].  

Os conhecimentos sobre a causa da deficiência ainda são muito 

limitados e envolvem fatores genéticos e externos [19].  

A integração social de portadores de deficiência intelectual é 

um processo que abrange diversos aspectos do ser humano, 

incluindo o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, 

motoras, sociais, afetivas e criativas [13]. Desse modo, o termo 

“integração” utilizado neste trabalho encarrega o desenvolvimento 

de um ou mais destes aspectos que, como consequência, 

potencializam a integração desse público na apropriação de 

práticas em conjunto com não-portadores. 

O presente estudo realiza uma análise e discussão não-

extensiva do estado da arte de publicações científicas, projetos 

acadêmicos e estudos primários publicados nos últimos dez anos, 

com o propósito de mapear a aplicação de tecnologias digitais e de 

informação como suporte às limitações cognitivas de portadores de 

deficiência intelectual, no contexto do processo de inclusão e 

integração social deste público na sociedade da informação. Os 

trabalhos foram pesquisados e selecionados a partir dos seguintes 

ambientes: base de dados on-line PubMed; anais da conferência 

ICDVRAT (Internacional Conference on Disability Virtual 

Reality and Associated Technology) e publicações fomentadas 

pela AAIDD. Utilizando o mapeamento sistemático como 

metodologia de pesquisa [20], os objetivos principais deste 

trabalho são: 

 Objetivo 1: Levantar as principais características da 

deficiência intelectual que estão recebendo suporte de 

tecnologias digitais e de informação. 

 Objetivo 2: Relacionar os paradigmas de interação 

utilizados às limitações cognitivas causadas pela 

deficiência intelectual, visando a inclusão e integração 

social dessas pessoas. 

 Objetivo 3: Identificar os aspectos de convivência e 

adaptação às demandas da sociedade que recebem maior 

suporte tecnológico voltado para o público de deficientes 

intelectuais. 

 Objetivo 4: Discutir o impacto do uso dessas 

tecnologias ao suporte das características, dentro dos 

contextos especificados, no processo de inclusão e 

integração social de pessoas portadoras da deficiência 

intelectual. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Wehmeyer et al [35] realizou uma revisão sistemática do uso 

de tecnologias por estudantes portadores de deficiência intelectual. 

No seu estudo, elencou as principais características cognitivas que 

influenciam no processo de utilização e apropriação tecnológica. 

Também descreveu, em detalhes, sugestões de como as tecnologias 

podem ser projetadas para dar suporte a cada um desses aspectos, 

segundo os princípios inclusivos do Design Universal. Por fim, 

apresenta uma série de projetos desenvolvidos e aplicados para este 

público que contemplam as áreas de comunicação, mobilidade, 

educação, atividades diárias, trabalho, lazer e recreação, em linha 

com as demandas sociais [3, 10, 19]. 

Cano et al [12] realizou uma revisão sistemática com foco no 

uso de jogos digitais sérios voltados para o ensino e aprendizagem 

em portadores de deficiência intelectual. O público-alvo de sua 

pesquisa incluiu portadores de Autismo e Síndrome de Down. Os 

autores utilizaram como critérios de análise os resultados de 

aprendizagem provenientes dos jogos: habilidades motoras, 

afetivas, cognitivas e comunicativas. 

Gillespie et al [17] realizou uma revisão sistemática com foco 

em tecnologias assistivas para cognição, incluindo outros 

transtornos cognitivos para além da deficiência intelectual. Os 

critérios de análise dos trabalhos foram: categorização da 

tecnologia, funcionalidades oferecidas, aspectos cognitivos 

englobados, domínios sociais e de atividade, eficácia do tratamento 

e público-alvo. 

Mechling [25], por meio de uma revisão sistemática, avaliou 

projetos que utilizam a tecnologia assistiva como ferramenta de 

autogerenciamento para iniciação e conclusão de atividades diárias, 

realizadas por portadores de deficiências intelectuais. Os critérios 

de análise dos artigos incluem as habilidades exploradas, 

metodologia utilizada, resultados alcançados e características do 

público-alvo. Também discute-se os principais recursos oferecidos 

por esse tipo de aplicação da tecnologia, como alertas hápticos (que 

utilizam o tato como meio de comunicação), sonoros e uso de 

assistentes pessoais digitais (PDAs).   

Com base nos trabalhos mencionados acima, busca-se 

contribuir com uma visão relacional do uso de tecnologias atuais 

utilizadas como ferramentas de inclusão, oferecendo um ponto de 

partida para profissionais e estudantes na área de design de 

interação, educação especial ou qualquer interessado em contribuir 

para o desenvolvimento de sistemas, dispositivos, interfaces ou 

serviços digitais voltados para a inclusão social e integração de 

portadores de deficiência intelectual.     

3. METODOLOGIA 
O mapeamento sistemático da literatura é um método 

utilizado para prover uma visão mais abrangente de um tópico de 

pesquisa, de modo a estabelecer a existência de evidências de 

pesquisa nesse tópico a partir de artigos já produzidos e 

publicados, indicando sua quantidade. Assim, permite identificar 

agrupamentos e vazios de evidências, direcionando o foco para 

futuras revisões sistemáticas (mais aprofundadas) e identificando 

áreas e possibilidades para a condução de novos estudos primários 

de pesquisa [20]. A busca de artigos dá-se por meio de base dados 
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selecionadas, utilizando uma string de busca composta de 

palavras-chaves alinhadas com o objetivo e questões de pesquisa. 

Por meio de critérios de inclusão e exclusão elaborados pelos 

pesquisadores, os artigos retornados nas buscas são selecionados e 

apenas os que foram incluídos seguirão para a etapa de análise e 

extração de dados, de acordo com as questões de pesquisa [20, 29].  

Com base nisto, foi elaborado um protocolo de mapeamento 

sistemático da literatura para conduzir esta investigação, 

explicitado a seguir. 

3.1 Questões de Pesquisa e Aspectos de 
Controle 
As questões de pesquisas foram elaboradas com o propósito de 

oferecer insumos para pessoas interessadas em ingressar no projeto 

(design), desenvolvimento, implantação, utilização ou estudo do 

uso da tecnologia na inclusão social do público portador da 

deficiência intelectual. O mapeamento poderá ser utilizado como 

ponto de partida no conhecimento atualizado dos tipos de 

aplicações realizadas por outros pesquisadores na área. Nesta 

linha, o estudo pretende responder às seguintes questões de 

pesquisa: 

 Questão de Pesquisa 1 (QP1): Para quais limitações 

cognitivas ocasionadas pelas deficiências intelectuais as 

tecnologias digitais e de informação estão oferecendo 

suporte? 

 Questão de Pesquisa 2 (QP2): Quais paradigmas de 

interação estão sendo utilizados como meio de 

desenvolvimento do potencial do indivíduo através do 

uso de tecnologias digitais e de informação? 

 Questão de Pesquisa 3 (QP3): Em quais contextos das 

demandas sociais essas tecnologias digitais e de 

informação estão sendo aplicadas no processo de 

integração e inclusão social? 

A Tabela 1 apresenta os aspectos de controle do estudo. Esses 

aspectos delimitam a base estrutural para o enquadramento das 

questões de pesquisa [20].   

Tabela 1. 

Aspectos de controle da pesquisa 

Intervenção 
Tecnologias digitais no apoio às limitações 

cognitivas no contexto da vida cotidiana 

Controle 

Artigos, teses e dissertações sobre 

tecnologia e deficiência intelectual 

disponíveis em bases de dados on-line, 

anais de conferências e publicações 

especializadas. Revisões sistemáticas 

anteriores. 

População 

Projetos que utilizam a tecnologia digital e 

de informação voltados para o suporte à 

prática cotidiana de portadores de 

deficiência intelectual. 

Resultados 

Endereçamento das tendências tecnológicas 

de suporte, contextos de atuação e 

habilidades cognitivas apoiadas. 

Aplicação 

Qualquer interessado em envolver-se com 

pesquisas na área de inclusão e integração 

social por meio da tecnologia digital e de 

informação voltadas, de forma mais 

específica, para portadores de deficiência 

intelectual. 

 

3.2 Procedimentos  
A pesquisa foi realizada entre junho e julho de 2016, em bases 

de dados on-line, selecionadas de acordo com a relevância para a 

temática e reputação da qualidade de suas publicações.  

3.2.1 String de busca 
A string de busca aplicada no processo de pesquisa foi 

construída no idioma inglês (porque é internacionalmente aceito 

para trabalhos científicos da área). Para a revisão da string, foi 

realizado uma pesquisa preliminar que contemplava o grupo de 

controle deste estudo. A partir das palavras-chaves identificadas 

nos trabalhos e de acordo com as questões de pesquisa, a string foi 

aprimorada, resultando na sua versão final (Figura 1).  

 

Figura 1. String de busca utilizada 

A sintaxe da string pode ser lida da seguinte forma: serão 

incluídos nos resultados da busca os artigos que possuem, nos 

títulos ou resumos, as seguintes palavras: “intellectual” ou 
“cognitive” e suas variantes (ex. “cognition”) e “disabillity” e 

também “technology”, com suas variantes (ex. “technologies”). 

É importante destacar que o tópico de pesquisa possui uma 

taxonomia muito variada. O próprio termo “deficiência intelectual” 

(intellectual disability) é uma atualização da antiga nomenclatura 

“retardo mental” (mental retardation) [13], que ainda pode ser 

encontrado em artigos atuais. Além disso, muitos trabalhos 

voltados para o público portador de deficiência intelectual referem-

na como “deficiência cognitiva” (cognitive disability) ou ocultam 

o termo “deficiência”, mencionando apenas nomes de síndromes 
(ex. Síndrome de Down, Síndrome de X Frágil). Para garantir a 

maior abrangência de resultados, considerou-se na string apenas as 

nomenclaturas mais genéricas, ou seja, “intellectual” e suas 
variantes, “cognitive” e suas variantes.  Evitou-se utilizar o termo 

“mental retardation” por estar em desuso [13].  

Quanto ao uso de tecnologia digital, encontra-se outro 

impasse de nomenclatura. Muitos trabalhos consideram o uso do 

termo “tecnologia assistiva” (assistive technology). Outros 

mencionam aspectos da própria tecnologia, como “uso de 
sensores”, “plataformas”, “sistemas”. Da mesma forma, no caso 
específico das deficiências cognitivas, é possível encontrar o termo 

“tecnologias cognitivas aplicadas” (applied cognitive technology) 

quando se refere ao uso de tecnologias aplicadas ao suporte ou 

desenvolvimento de aspectos cognitivos. Assim, considerou-se na 

string utilizar o termo “technology” e suas variantes.  

3.2.2 Bases de dados 
Os artigos foram pesquisados em ambientes de busca que 

atendessem aos seguintes critérios: relevância para o tópico de 

pesquisa (tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão); 

disponibilização de acervo on-line; indexação eletrônica ou anais 

de eventos da área. Esses critérios foram importantes para nortear 

bases que proveem artigos acessíveis, atualizados e empenhados na 
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inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Para a pesquisa, 

foram incluídos trabalhos publicados entre janeiro de 2006 e junho 

de 2016. Como resultado, três bases foram selecionadas, 

totalizando 351 artigos encontrados (Tabela 2). As pesquisas 

foram efetuadas utilizando os motores de busca disponibilizados 

por cada base, exceto no acervo da AAIDD, onde a busca foi 

realizada manualmente. 

Tabela 2. Composição de resultados obtidos nos ambientes de 
busca por meio do uso da string. 

Ambiente de busca Número de resultados 

ICDVRAT (anais de 

conferencia) 
84 resultados  

AAIDD (publicações 

do acervo) 
18 resultados  

PubMed (base de 

dados) 
249 resultados 

Total: 351 resultados 

 

3.2.3 Seleção dos estudos primários 
Os resultados foram organizados utilizando o software StArt 

[31], o que possibilitou a classificação dos artigos da seguinte 

forma: 

 Quantidade de publicações encontradas por ano e por 

base de dados 

 Quantidade de publicações potencialmente selecionadas 

por ano e por base de dados 

 Quantidade de publicações selecionadas por ano e por 

base de dados. 

Os artigos foram selecionados por meio de dois níveis de 

triagem, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

apresentados na Tabela 3. No primeiro nível, os artigos foram 

analisados através da leitura do título e resumo, sendo incluídos ou 

excluídos de acordo com os critérios. Os selecionados foram 

submetidos ao segundo nível, onde cada trabalho foi lido na íntegra 

e novamente submetidos aos critérios de inclusão e exclusão. 

Apenas os artigos aceitos após a leitura integral foram transferidos 

para a etapa de extração de dados, onde a leitura integral foi 

novamente efetuada para extrair os dados, de acordo com a Tabela 

4. 

 Conforme a Figura 2, no primeiro nível de triagem, 292 de 

351 artigos foram excluídos, 4 foram considerados como 

duplicados e 55 foram aceitos. Os artigos duplicados equivaliam ao 

mesmo trabalho publicado em bases diferentes. Os 55 artigos 

aceitos foram transferidos para o segundo nível de triagem, 

totalizando 35 excluídos e 20 incluídos para a extração de dados. 

 

Tabela 3. Critérios de Inclusão e Exclusão  

Critérios de Inclusão 

Projeto com foco em portadores de deficiência intelectual 

ou cognitiva. 

Proposta aplicada e avaliada junto ao público. 

Uso de tecnologia digital (assistiva ou não) no suporte às 

práticas das esferas do cotidiano e desenvolvimento. 

Uso de tecnologia digital (assistiva ou não) no suporte às 

limitações cognitivas 

Uso de tecnologia digital (assistiva ou não) no suporte à 

inclusão/integração social. 

Critérios de Exclusão 

Não contempla o uso de tecnologias digitais. 

Não possui foco em portadores de deficiência intelectual 

ou cognitiva. 

Artigo resumido (menos que 4 páginas), livro, pôster ou 

workshop. 

Estudos secundário (revisão, mapeamento, estado da arte). 

Publicação anterior a 2006. 

Não contempla aplicação e avaliação junto ao público-

alvo. 

Não possui foco no uso da tecnologia digital como suporte 

ao portador de deficiência intelectual ou cognitiva. 

Não possui foco no uso da tecnologia digital como suporte 

às práticas dos aspectos de convivência e adaptação às 

demandas da sociedade e desenvolvimento ou às limitações 

cognitivas ou à inclusão/integração social. 

Projeto de discussão teórica, conceitual ou filosófica da 

temática (não possui foco na aplicação e avaliação de uma 

proposta junto ao público). 

 

 

 

Figura 2. Diagrama explicativo sobre as etapas de seleção dos 
estudos. 

 

3.2.4 Extração de Dados  
Os dados extraídos dos artigos foram classificados de acordo com 

as informações da Tabela 4.  
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Tabela 4. Informações da Extração de Dados 

Aspectos do comportamento adaptativo explorados 
pelo estudo [2] 

Habilidades conceituais – refere-se às capacidades 

fundamentais da inteligência, envolvendo suas dimensões 

abstratas. 

Habilidades práticas — habilidade de se manter e de se 

sustentar como uma pessoa independente nas atividades 

ordinárias da vida diária. Inclui capacidades como: 

habilidades sensório-motoras, autocuidado e segurança,  

desempenho na comunidade e na vida acadêmica, trabalho,  

lazer e autonomia. 

Habilidades sociais – Habilidade para compreender as 

expectativas sociais e o comportamento adequado em 

situações sociais. 

Aspectos de convivência e adaptação às demandas da 
sociedade [10, 19] 

Comunicação; Cuidados pessoais; Habilidades sociais; 

Desempenho na família e comunidade; Independência na 

locomoção; Saúde e segurança; Desempenho escolar; 

Lazer e trabalho. 

Limitações cognitivas exploradas pelo estudo [35] 

Linguagem, comunicação e recepção auditiva; Raciocínio, 

criatividade e velocidade de pensamento; Memória e 

curvas de aprendizagem; Percepção e interpretação visual e 

espacial; Conhecimentos escolares e habilidades 

intelectuais. 

Paradigmas de Interação utilizados no estudo 
(adaptado de [6, 30] ): 

Hipertexto / Multimídia; Interface Gráfica de Usuário; 

Realidade aumentada / integração virtual-físico / bits 

tangíveis; Interface de linha de comando; Realidade virtual; 

Interação com base em Web; Interface de linguagem 

natural; Interação colaborativa; Computação ubíqua; 

Computação vestível; Ambientes atentos; Workaday 

World; Internet das coisas. 

Aspectos instrucionais do uso das tecnologias [7]: 

Recursos informacionais (conteúdo mas não 

processamento, controle de usuário) – texto, vídeo, 

imagens; Ferramentas de processamento de informações 

(processamento mas não conteúdo, controle do usuário) –  

wikis, criadores de mapas conceituais, favoritos sociais; 

Simulações (conteúdo e processamento, controle do 

usuário) – games, modelos, ambientes virtuais; Computer 

Aided Instruction (conteúdo e processamento instrucional, 

controle do software - WBTS, testes online, tutoriais); 

Comunicação Mediada por Computadores (livre de 

conteúdo, livre de processamento, controle do usuário) – e-

mail, fóruns de discussões, conferências web. 

 

3.2.5 Análise de Dados 
Os dados dos 20 artigos selecionados foram organizados em 

uma planilha por ordem alfabética, de acordo com o nome do 

primeiro autor.  

A planilha foi analisada com o objetivo de responder as três 

questões de pesquisa, a saber: 

 Para a QP1, as informações sobre tecnologias exploradas 

pelos estudos foram classificadas em categorias gerais, 

de acordo com a contagem do número de estudos por 

categoria.  

 Para a QP2, com base nas informações do questionário 

de extração, foi realizado o cruzamento de dados entre as 

limitações cognitivas abordadas pelos estudos e os 

paradigmas de interação explorados. Foi contabilizada a 

frequência dos tipos de tecnologias utilizadas, dentro das 

categorias dos paradigmas de interação, para cada 

limitação cognitiva considerada neste estudo de acordo 

com a Tabela 4. 

 Para a QP3, com base no questionário de extração, foram 

contabilizados e categorizados os contextos das 

demandas sociais mais explorados pelos estudos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise dos 20 artigos [1, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 

23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37] identificou uma 

concentração de publicações realizadas em 2015 (ver Figura 3). 

Alinhado a isso, identificou-se interesse no uso de tecnologias de 

popularização emergente (como realidade aumentada e ambientes 

atentos – ver seção 4.1), no suporte aos portadores de deficiências 

intelectuais. Pode-se depreender o interesse de pesquisadores em 

experimentar tecnologias contemporâneas emergentes nas suas 

intervenções. 
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Figura 3. Artigos incluídos por ano. 

 

Os artigos distribuem-se nos ambientes de busca conforme a 

Figura 4. A maioria dos artigos foram resgatados da base de dados 

PubMed (15 artigos), seguida da AAIDD (4 artigos) e ICDVRAT 

(1 artigo). 
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Figura 4. Distribuição por base de dados 
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Em relação ao contexto geográfico, não foi possível identificar 

com segurança a localidade de intervenção dos projetos em 7 

trabalhos [4, 21, 22, 23, 24, 37, 37]. O restante distribui-se 

conforme a Figura 5. Há proeminência de intervenções realizadas 

na América do Norte (8 artigos), em especial nos Estados Unidos 

[1, 8, 11, 15, 26, 28, 32, 33]. Em seguida, na Europa (4 artigos), 

com intervenções feitas na Noruega [5], Oeste da Suécia [27], 

Espanha [36] e Reino Unido [14]. Na América Central (2 artigos) 

há intervenções no México [32] e Costa Rica [18]. Um dos 

trabalhos realizou intervenção em duas localidades diferentes [32], 

no México e EUA.  
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Figura 5. Distribuição por localidade 

 

4.1 QP1: Paradigmas de interação utilizados 
para desenvolvimento do potencial individual  

Paradigmas de interação podem ser entendidos como uma 

abordagem geral adotada por uma comunidade de pesquisadores e 

profissionais para produzir seu trabalho, utilizando premissas, 

conceitos, valores e práticas em comum, influenciando o modo 

como a tecnologia é aplicada e produzida [30]. De acordo com os 

dados extraídos dos artigos, os paradigmas de interação 

identificados nas intervenções foram contabilizados conforme a 

Figura 6. Decidiu-se atribuir mais de um paradigma no caso de 

intervenções híbridas.  
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Figura 6. Paradigmas de interação identificados 

 

Verificou-se que 90% dos trabalhos exploravam recursos 

multimídia, como áudio e vídeo, acionados por meio de uma 

interface gráfica de usuário, utilizando dispositivos de entrada 

tradicionais (como mouse e teclado) ou através de interfaces de 

toque. Apesar de parecer redundante, a informação de que 80% dos 

trabalhos analisados aplicam uma interface gráfica do usuário pode 

indicar a preferência pelo apoio imagético nas interfaces 

computacionais presentes nas intervenções voltadas para este 

público. Isso pode ser exemplificado pelo trabalho produzido por 

[14], onde a intervenção acontece na própria interface gráfica do 

produto, com o objetivo de ser mais simples e fácil de utilizar pelo 

público-alvo. Em contrapartida, o trabalho [8] propõe uma 

intervenção baseada exclusivamente no áudio, sem utilizar uma 

interface gráfica de usuário.   

Em seguida, identificou-se a proeminência dos paradigmas em 

relação aos demais: “computação pervasiva”, “ambientes atentos” 

e “realidade virtual”, identificados em 25%, 20% e 10% dos 

trabalhos, respectivamente. A computação pervasiva pode ser 

entendida como um cenário tecnológico onde a computação está 

sempre acessível por meio dos mais variados dispositivos: 

celulares, tablets, notebooks. Em conjunto com a definição de 

ambientes atentos, podemos considerar como uma expressão da 

computação invisível, onde dispositivos computacionais detectam e 

reagem às alterações no ambiente, fornecendo informações ou 

inciando ações de acordo com o objetivo pelo qual foi programado 

[30].  
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Figura 7. Aspectos instrucionais do uso das tecnologias 

 

A Figura 7 apresenta a distribuição das intervenções 

classificadas de acordo com os aspectos instrucionais do uso das 

tecnologias. Esses aspectos norteiam a identificação do propósito 

da intervenção tecnológica como ferramenta de auxílio à 

aprendizagem [7]. As intervenções exploram primariamente 

recursos informacionais (35%), seguidos de Computer Aided 

Instruction (Instrução Auxiliada por Computador), presente em 

25% dos trabalhos. Recursos informacionais podem ser 

compreendidos da seguinte forma: o computador fornece conteúdo 

instrucional, mas não processa informações e permite ao usuário 

ter o controle. Vídeos, textos e imagens exemplificam esse aspecto 

instrucional. Já na Instrução Apoiada por Computador (Computer 

Aided instruction) a máquina está atenta às reações do usuário, 

processa as informações coletadas e, com base nisso, fornece o 

conteúdo instrucional, deixando o usuário com pouco controle 

sobre a escolha desse conteúdo.   
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O foco instrucional escolhido pelos pesquisadores nas suas 

intervenções, alinhado com a predominância dos paradigmas de 

interação Hipertexto/Multimídia e Interface Gráfica do Usuário 

pode justificar a predominância de Recursos Informacionais. 

Apesar disso, nota-se também diversificação no tipo de mídia 

escolhida para oferecer os apoios instrucionais, que abordam desde 

a utilização de iPads para avaliar o nível de engajamento e o 

potencial de aprendizado independente em sala de aula [36] até o 

uso da realidade aumentada em forma de jogo como modo de 

interação [27] e auxílio à comunicação interpessoal [5]. 

O uso de video-prompting foi um recurso informacional 

bastante explorado pelos artigos [1, 4, 11, 24, 37]. O objetivo do 

vídeo-prompting concentra-se em ensinar a sequência correta de 

passos para realizar uma tarefa específica com auxílio do 

computador para, posteriormente, ser aplicada em outros contextos 

[4]. Em alguns projetos, a utilização independente desses sistemas 

exigia navegação de menus para a escolha das atividades [24]. 

Nesses casos, a interface foi projetada segundo as boas práticas de 

ergonomia cognitiva, para facilitar o aprendizado. Para além da 

interface gráfica padrão em computadores de mesa, dispositivos 

alternativos também foram considerados pelos projetos na entrega 

de vídeo-prompting, como o uso do tablet [11] e quadro-negro 

interativo [37].  

A adequação do custo das propostas ao contexto financeiro do 

público-alvo é um aspecto que pode influenciar a preferência por 

recursos informacionais. Em relação ao uso de dispositivos de 

baixo custo, mas com benefício significativo, um estudo propôs o 

uso de câmeras digitais caseiras na produção de video-prompting 

pelos próprios pais ao instruir sobre atividades do cotidiano [1] e 

gravadores de áudio na entrega de audio-prompting [8]. Câmeras 

fotográficas digitais também foram utilizadas como método de 

registro da dieta alimentar, auxiliando profissionais de saúde na 

manutenção nutricional do paciente [28]. 

Sistemas de localização por GPS com interfaces adaptadas 

foram identificados em dois estudos [14, 32], constituindo um 

exemplo de computação pervasiva. Em uma proposta 

tecnologicamente mais complexa, foi abordado o uso de 

teleprompting, ou seja, auxílio remoto às pessoas utilizando um 

aparato de equipamentos, como televisores, microfones, caixas de 

som e sensores [33]. 

Propostas que utilizaram em conjunto sensores, inteligência 

artificial e video-prompting são exemplos de múltiplos 

paradigmas. Dois estudos contemplaram este aspecto. O primeiro 

tem o objetivo de auxiliar um portador de deficiência intelectual na 

montagem de kits de chocolates, em contexto empregatício [26]. O 

segundo estudo utiliza sensores no auxílio a portadores de 

múltiplas deficiências (físicas, visuais e intelectuais) na montagem 

de peças como atividade ocupacional e na promoção do senso de 

realização e autoestima [23]. 

O uso de sensores também foi explorado considerando o 

melhor custo-benefício, como a utilização de um site de jogos 

gratuito que utiliza a webcam para capturar movimentos aplicado à 

prática exercícios físicos em um centro especial de convivência 

[34]. A tecnologia de realidade aumentada aplicada à educação 

também pode ser observada em [18], utilizando etiquetas de 

radiofrequência, interface tangível e impressora 3D de baixo custo. 

4.2 QP2:  Suporte às limitações cognitivas 
ocasionadas pelas deficiências intelectuais   

De acordo com as propostas apresentadas pelos artigos, 

identificou-se maior concentração no apoio à memória e percepção 

visual, seguido do desenvolvimento de raciocínio e linguagem, 

conforme a Figura 8. É importante notar que os aspectos cognitivos 

se sobrepõem, e esta divisão é apenas uma abstração para fins de 

mapeamento. 
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Figura 8. Limitações cognitivas 

 

A Tabela 5 mostra, por meio de um mapa de cores, a relação 

entre o paradigma de interação e os aspectos cognitivos 

explorados. Verifica-se relação entre apoio à Memória, percepção e 

raciocínio com Hipertexto/Multimídia, Interface Gráfica do 

Usuário, Computação Pervasiva e Ambientes atentos.   

 

Tabela 5. Relação entre Paradigma de Interação e Limitações 
Cognitivas 

Memória Percepção Raciocínio Linguagem
Conheciment
os Escolares

Interação com base em web 1 1 0 1 0

Interface de linguagem natural 1 1 1 0 0

Realidade Aumentada / Integração 
Virtual/Físico / Bits Tangíveis

2 2 2 2 2

Realidade Virtual 2 2 0 1 0

Ambientes Atentos 4 4 4 1 1

Computação Pervasiva 5 5 4 2 1

Interface Gráfica do Usuário 16 16 9 5 2

Hipertexo/Multimídia 18 17 10 5 1
 

Pessoas com problemas de memória podem ter dificuldades 

em realizar atividades comuns do dia-a-dia porque podem esquecer 

os passos de uma sequência [2]. Nesse aspecto, o principal foco 

das propostas estava em ensinar passos para executar uma 

atividade e, principalmente, ajudá-los a relembrar a sequência 

correta de execução. Isso pode ser verificado na utilização de 

video-modeling e nos dispositivos de prompt. Também observou-

se foco em dar suporte ao registro de decisões cotidianas, 

utilizando a tecnologia digital como suporte cognitivo à capacidade 

de memória [28]. Outro foco também estava no ensino formal, ao 

utilizar tecnologias de reforço para alfabetização [18]. Para além 

dessas habilidades, foi observada preocupação quanto ao 

aprendizado na utilização dos próprios dispositivos de suporte 

[24].  

A percepção pode ser entendida como a maneira que as 

informações do ambiente são adquiridas pelos sentidos. No 
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contexto de interação humano-computador, é importante apresentar 

a informação de forma a ser prontamente entendida pelos sentidos, 

da maneira desejada [2]. Foi possível identificar esse aspecto nas 

intervenções voltadas para portadores de múltiplas deficiências, 

onde o foco das interfaces projetadas estava em dar suporte à 

percepção durante a interação com os objetos envolvidos na 

atividade [21, 22].  

O raciocínio foi bastante proeminente, principalmente em 

projetos que procuravam auxiliar o público-alvo com questões 

financeiras, envolvendo não apenas o raciocínio matemático, mas 

também aspectos de resolução de problemas, planejamento e 

tomada de decisões [2, 8, 11, 17, 35]. O raciocínio também foi 

foco nos projetos que auxiliam na aprendizagem de atividades 

complexas, envolvendo contexto laboral, com auxílio de sensores e 

conteúdos multimídia [26]. 

O foco na linguagem e nos conhecimentos pode ser 

identificado nos trabalhos que promovem suporte cognitivos no 

desenvolvimento da leitura, escrita e comunicação durante a 

alfabetização [18]. A linguagem também foi explorada na 

integração com os colegas em classe, durante uma atividade de 

matemática [27].  

4.3 QP3: Aplicação das tecnologias digitais no 
processo de integração e inclusão social 

Em 75% dos trabalhos, identificou-se a concentração de 

suporte às habilidades práticas, ou seja, aquelas relacionadas a 

aspectos do dia-a-dia (ver Figura 9). Essas habilidades também são 

chamadas de habilidades funcionais, constituindo-se como um dos 

principais pontos dos programas educacionais para portadores de 

deficiência intelectual [13, 10]. O desenvolvimento de habilidades 

funcionais promove maior independência e inclusão social [10]. 

 

Figura 9. Aspectos do comportamento adaptativo 

As intervenções realizadas pelos artigos com foco em habilidades 

funcionais podem ser identificadas mais nitidamente com auxílio 

da especificação dos aspectos de convivência e adaptação das 

demandas da sociedade [10, 19]. Conforme a Figura 10, verifica-se 

maior foco no desempenho na família e comunidade, sendo 

identificado em 60% dos trabalhos, seguido de Lazer e Trabalho 

(30%) e Comunicação e Habilidades Sociais (30%). Isso aponta 

para um interesse no uso da tecnologia como apoio às limitações 

cognitivas no desenvolvimento de habilidades funcionais, 

auxiliando-os a serem mais independentes nas atividades do dia-a-

dia 
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Figura 10. Aspectos de convivência e adaptação às demandas 
da sociedade 

Quanto à comunicação, identificou-se o uso da tecnologia e do 

acesso à internet no incentivo a socialização e interação com novas 

pessoas. Um projeto chamado Endeavor Connect [15] permite 

acesso à rede social Facebook por meio de uma interface adaptada 

e cognitivamente acessível, com recursos enxutos, de fácil 

aprendizado e utilização. Nessa adaptação, a estrutura básica de 

timeline presente no Facebook foram preservadas e funções de 

comunicação como gravação de áudio foram tornadas evidentes 

para aqueles que possuem baixa alfabetização. Ainda no contexto 

das redes sociais, outro projeto utilizou o jogo Second Life no 

suporte a adultos portadores de deficiência intelectual durante sua 

participação no mundo virtual, em um contexto de interação e 

inclusão social [21]. 

Aspectos comunicativos voltados para portadores de 

múltiplas deficiências também foram encontrados. Por meio de 

controles simplificados, tornou-se possível a um portador de 

dificuldades motoras, visuais e intelectuais realizar chamadas 

telefônicas para seus cuidadores, amigos e familiares de forma 

autônoma [21, 22].  

No desempenho escolar, projetos exploram novas maneiras de 

apreender conteúdos formais, como o uso da realidade aumentada 

para apreender conceitos de operações matemáticas [27], 

alfabetização utilizando brinquedos com sensores [18] e tablets 

para aumentar o engajamento e potencial de aprendizado 

independente [36].  

Projetos com foco no desempenho na família e comunidade 

concentraram-se no ensino de habilidades funcionais que 

promovessem maior independência e ampliassem a atuação das 

pessoas em suas comunidades. O uso de video-modeling e vídeo-

prompting foi amplamente utilizado para instruir diversas 

habilidades cotidianas, como limpar o espelho, pia e piso [37]; 

comparar preços e escolher o produto mais barato [8]; realizar 

compras em um supermercado [11]; pedir comida em uma 

lanchonete e efetuar o pagamento no caixa [1]; preparar uma 

refeição [4, 24].  

Um dos estudos propôs uma intervenção para pessoas que 

saíram de seus centros comunitários e passaram a morar em casas 

próprias, oferecendo um sistema de telessuporte às atividades 

básicas domésticas, como trocar pilhas do controle remoto, fazer a 

cama, separar roupa suja, plantar sementes, fazer gelatina [33]. 

Nas atividades laborais, o foco esteve no ensino de habilidades 

sequenciadas de montagem de peças, envolvendo pessoas com 

deficiência intelectual [26] e portadores de múltiplas deficiências 

[23].  
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No campo de independência na locomoção, dois projetos 

aplicaram e avaliaram um dispositivo GPS como suporte a 

locomoção de forma independente, utilizando transporte público. O 

dispositivo informa quando descer e quando permanecer dentro do 

veículo. No momento do desembarque, orienta a verificar se não 

estava esquecendo algum pertence [14, 32].  

No campo da saúde, projetos voltaram-se para o estimulo à 

prática de exercícios físicos [34] e manutenção da dieta por meio 

de fotografias dos alimentos ingeridos durante o dia [28], 

considerando que o público portador de deficiência intelectual está 

vulnerável a transtornos de peso corporal e precisa de informações 

acuradas para acompanhamento médico aprimorado [28].  

5. DISCUSSÃO 
O quadro atual da disponibilização e acesso de tecnologias 

que se integram às atividades diárias é mais fértil do que há 10 ou 

15 anos.  Isso pode ser verificado na ampla utilização de sensores, 

GPS, identificação biométrica, assistentes virtuais pessoais em 

celulares disponíveis comercialmente. Modos de interação mais 

naturais, como interfaces sensíveis a toques, gestos e comandos de 

voz permite uma nova experiência de acesso à informação, serviços 

e comunicação. Os aplicativos desenvolvidos exploram cada vez 

mais esses recursos para os mais diversos fins. O recente 

lançamento e aceitação do jogo Pokémon Go para celulares mostra 

a força da popularização de uma tecnologia como a realidade 

aumentada no setor de entretenimento. No avanço veloz da 

tecnologia e suas novidades, grande parte das pessoas se adaptam 

bem e rapidamente, conseguindo acompanhar o ritmo das 

mudanças. Mas o público portador de deficiências intelectuais 

precisa de apoio para acompanhar esse ritmo e as mudanças que 

essas tecnologias causam na sociedade. Se não houver preocupação 

em incluir digitalmente esse público, essas pessoas correm grande 

risco de serem marginalizadas socialmente 

É preciso lembrar que tecnologia não serve apenas para 

diversão e jogos; antes, todos os aspectos da vida das pessoas, seja 

educação, trabalho e até mesmo o exercício de sua cidadania, estão 

embrincadas aos suportes tecnológicos. As pessoas com deficiência 

intelectual devem ter o mesmo direito de acesso à tecnologia, 

internet e todas as formas de interação disponível, permitindo que 

se tornem participantes ativas em um tipo de sociedade que não 

existiria nem funcionaria sem essas tecnologias. O que hoje é 

utilizado como entretenimento, pode ser a ajuda que alguém precisa 

para ir ao trabalho, preparar uma refeição, comprar no 

supermercado, viver em sua casa, ouvir música ou socializar. 

Mesmo as tecnologias com foco no mundo virtual, como redes 

sociais e jogos on-line, por exemplo, podem ser um meio de 

contato com outras pessoas, principalmente para aqueles que 

possuem múltiplas deficiências. Para eles, na verdade é mais do 

que isso: implica em viver vidas significativas, plenas, da mesma 

forma como qualquer outra pessoa desejaria viver. 

O acesso justo à tecnologia implica que as tecnologias 

adaptadas não devem ser uma barreira financeira para sua 

utilização. Políticas públicas, editais de apoio ao desenvolvimento 

de tecnologias assistivas (como startups, hackathons) podem 

ajudar na maior divulgação da temática e na busca de soluções 

acessíveis financeiramente. Por se tratar de uma questão que 

envolve aspectos cognitivos, outros públicos também se 

beneficiarão com as propostas, como idosos, os portadores de 

doenças cerebrais adquiridas e Alzheimer (respeitando as 

peculiaridades de cada caso). Temos a capacidade, se não a 

responsabilidade, de investir no suporte da melhoria na qualidade 

de vida e inclusão da próxima geração de pessoas portadoras de 

deficiências intelectuais. 

Pessoas com deficiências visuais usam leitores de telas. 

Pessoas com deficiências auditivas usam captadores de som. E 

pessoas com deficiências intelectuais? Essas precisam de acesso ao 

conhecimento de forma compreensível, fácil, usável e disponível. A 

apropriação e uso impactante das tecnologias precisa do suporte da 

confluência de educadores, designers de informação, interação, 

interface, engenheiros de software e demais interessados em tornar 

a experiência digital universalmente acessível [9]. O cenário 

mostra-se promissor e fértil na criação de intervenções inovadoras, 

inteligentes e de grande impacto. Em conjunto ao suporte 

tecnológico, ressalta-se apoio à formação de professores de 

educação especial no uso de tecnologia em sala de aula, tornando-

os agentes capacitados e envolvidos com o uso de novas 

tecnologias assistivas. 

6. LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À 
VALIDADE DA PESQUISA 

Apesar do cuidado na definição do protocolo de pesquisa e na 

execução do mapeamento sistemático, esse tipo de metodologia 

sofre de algumas potenciais limitações listadas a seguir. Também 

discute-se as medidas tomadas para minimizar seus impactos nesse 

estudo. 

 Possível viés na busca de artigos relevantes. Não é possível 

garantir que todos os artigos relevantes para os tópicos de 

pesquisa foram selecionados utilizando a string de busca 

criada. Para minimizar essa ameaça, os ambientes de busca e 

bases de dados foram selecionados de acordo com a relevância 

para as questões de pesquisa. Os dois níveis de triagem 

também foram aplicados de maneira rigorosa pelo 

pesquisador, considerando a leitura integral do artigo e o foco 

na utilização prática das intervenções relatadas. 

 A análise dos dados atém-se ao panorama geral das 

intervenções. A profundidade das informações extraídas nos 

artigos foi restringida aos aspectos gerais. No entanto, os 

parâmetros utilizados na extração dos dados consideraram 

informações do contexto de profissionais da área de Interação 

Humano-Computador e afins, que desejam conhecer o campo 

de intervenções voltadas para a inclusão de pessoas com 

deficiência intelectual.  

7. CONCLUSÃO 
O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise e discussão 

não-exaustiva do estado da arte do uso de tecnologias digitais como 

suporte às limitações cognitivas, no contexto do processo de 

inclusão e integração social, utilizando o mapeamento sistemático 

como método de execução. 

Os resultados replicam pesquisas realizadas por outros 

pesquisadores, mostrando a aplicação de tecnologias digitais como 

suporte ao aprendizado, recordação, comunicação, lazer e outros. 

Em particular, os estudos indicam que há projetos explorando as 

tecnologias emergentes, como realidade aumentada, sensores, redes 

sociais e jogos on-line, mas, ao mesmo tempo, priorizam recursos 

instrucionais já bem estabelecidos, como video-prompting, além de 

expressar preocupação com o custo ao apresentar medidas 
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financeiramente acessíveis à esta população. No entanto, percebe-

se espaço fértil na adaptação das interfaces de ferramentas sociais 

populares, utilização de sensores e computação pervasiva no apoio 

à atuação em contexto e utilização de novas tecnologias como 

métodos de ensino e aprendizagem para este público. 

Apesar de encorajador, os resultados devem ser considerados 

com cautela, uma vez que são baseados em uma quantidade 

pequena de artigos e que as evidências citadas ainda precisam de 

amadurecimento em pesquisas futuras.   

Para trabalhos futuros, as informações coletadas pelo 

mapeamento, em conjunto com o feedback de pesquisadores e 

interessados, serão utilizadas na aplicação de um estudo de caso no 

contexto brasileiro, divulgando o processo e resultados da 

intervenção de maneira democrática por meio de uma websérie 

divulgada nas redes sociais. O intuito é fomentar a pesquisa e 

discussão do uso efetivo da tecnologia como ferramenta de inclusão 

social de pessoas portadoras de deficiências intelectuais. 

8. SUGESTÕES DE TRABALHOS 
FUTUROS 

Expandir a pesquisa inserindo outras bases voltadas para o 

uso da tecnologia e engenharia de software (ex. ACM e IEEE). 

Aplicar a utilização de uma dessas tecnologias emergentes, no 

contexto da realidade da América Latina, alinhando o tipo de 

tecnologia com melhor custo-benefício para a realidade das 

entidades, famílias e portadores de deficiência intelectual. Com 

base nisso, registrar as contribuições do impacto da intervenção 

com o público investigado, parece dos métodos utilizados e 

discussão dos resultados encontrados.  
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ABSTRACT 
This article is part of a master's thesis. Our goal is to be an 

exploratory study on the graphic strategies taken by designers to 

produce websites dedicated to desktops and smartphones, as well 

as its impact on the perception of consistency by the user. Fifteen 

websites aimed to web interface designers were chosen as an object 

of study. In order to maintain this investigation within workable 

parameters, only the homepages were analysed. The work was 

performed in two phases: the first intended to determine which 

design decisions were taken and the second analysed its impacts on 

the user-perceived consistency. From the observed results, 

conventions and standards were determined in elements and their 

respective positioning in the web interface. In the first phase, there 

was a reduction of many of these elements and changes to the 

layout were observed. In the second phase, the results of the 

consistency were positive, with a high rate of users declaring that 

the two types of graphical interfaces are almost equal. 

RESUMO 
Este artigo é parte integrante de uma dissertação de mestrado. Ele 

tem como objetivo ser um estudo exploratório sobre as estratégias 

gráficas tomadas pelos designers para produzir sites dedicados a 

desktops e a smartphones, assim como o seu impacto nas 

percepções de consistência do usuário. Como objeto de estudo 

foram escolhidos quinze websites orientados para designers de 

interface. A fim de manter esta investigação dentro de parâmetros 

exequíveis, foi estabelecida a incidência apenas das homepages 

dos mesmos. O trabalho foi executado em duas fases: na primeira 

buscou-se averiguar quais as tomadas de decisões no aspecto do 

design e na última pesquisou-se seus impactos referentes à 

consistência percebida pelo usuário. A partir das incidências 

observadas, foram identificados convenções e padrões em 

elementos e seu respectivo posicionamento na interface web. Na 

primeira fase, constatou-se a redução de muitos destes elementos e 

mudanças quanto ao layout. Na segunda fase, os resultados sobre a 

consistência mostraram-se positivos, com um alto índice de 

usuários a declararem que os dois tipos de interfaces gráficas são 

quase iguais. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [Information Interfaces and Presentation (e.g., 
HCI)]:User interfaces. 

General Terms  

Measurement, Performance, Design, Experimentation, 

Standardization. 

Keywords 
Web design, interface design, responsiveness, multi-platform 

transition, perception interface. 

1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho é um estudo exploratório e comparativo sobre a 

organização dos elementos de interfaces gráficas em desktops e 

smartphones. A relevância desse estudo é dada pela ubiquidade da 

internet e o acesso multiplataforma, resultantes de uma grande 

variedade de formatos de telas e diferentes contextos de uso.  

Diante disto, os designers precisam tomar decisões ao projetar uma 

interface e é a incidência destas que procuramos levantar. Alguns 

sites ainda têm as mesmas configurações para diferentes 

dispositivos e isso afeta negativamente a usabilidade, pois os 

browsers forçam ajustes, prejudicando a visualização em telas de 

diversos tamanhos, a navegação, leitura e interação.  

Com este estudo pretendemos refletir e analisar as 

configurações de design adotados e como eles repercutem quando 

são elaborados para serem utilizados em desktops ou para 

smartphones. Em uma interface, as impressões dos usuários são 

estabelecidas a partir dos aspectos visuais, essenciais ao 

entendimento, provisão de prazer durante o uso e, 

consequentemente, no estímulo de uma estreita conexão entre 

homem e computador. O presente estudo é contemplado por meio 

de duas fases. A primeira, abrangendo os elementos visuais de uma 

amostra de sites e analisando como são feitos os ajustes dos 

elementos gráficos quanto da transição de telas. Na segunda foram 

analisadas as perceções individuais de consistência a partir da 

comparação de um site em duas telas diferentes (smartphone e 

computador desktop). 

É preciso que tenhamos em mente que aspectos visuais não são 

componentes superficiais produzidos ao acaso; ao refletirmos sobre 

sua criação, constatamos que são resultantes de uma cadeia de 

trabalho, onde participam diversos profissionais com variados 

perfis e responsabilidades. O que é visto através de uma interface é 

a soma de uma série de fatores que não devem ser alienados do 

produto final recebido pelos usuários. Por isso, faz-se necessário o 

questionamento do todo, do momento em que vivemos, a atividade 

que desempenhamos, da sua atualidade, do campo específico em 

que nos inserimos, da tarefa que queremos realizar e das mídias. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 231  - 236. Santiago de Chile.
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2. DESENVOLVIMENTO 
2.1 Enquadramento Teórico Conceitual 

O foco do nosso estudo é analisar as interfaces enquanto “área 
de comunicação entre o homem e a máquina” [12]. Tivemos como 

objeto central a interface web através das suas homepages, isto é, 

as páginas iniciais que são geralmente as mais visitadas de um site, 

sendo, por conseguinte, muitas vezes o primeiro contato do 

usuário. Nossa pesquisa baseia-se na lei da experiência do usuário 

[8], na qual os usuários passam a maior parte do tempo em 

diversos sites, não apenas em um. Assim, por mais que ele tenha 

muito acesso, não monopolizará por completo a atenção do 

receptor, no máximo influenciará o entendimento sobre os demais. 

Desta lei se defende que um site tem impacto sobre o outro. Por 

isso, faz-se necessário formar uma visão geral sobre os websites de 

um determinado tipo antes de realizarmos o design de uma nova 

versão. Além disso, como a Internet está sempre em crescimento, é 

importante observarmos as práticas mais recorrentes e o 

seguimento das mesmas, ao serem incorporadas na criação de 

novos sites [9].  

A partir da lei da experiência de Nielsen [8], podemos dizer 

que um website pode influenciar soluções a partir de práticas 

pontuais a serem incorporadas sistematicamente pelos demais, este 

ato de consistência entre sites resulta no que chamamos de padrões. 

Tognazinni [16] aponta este último como sendo uma possível 

solução comumente incorporada pela web, estando relacionado aos 

elementos sintáticos: gráficos, posicionamentos, interações e 

estruturações. De forma integrada eles contribuem para formar o 

que chamamos de modelo mental [8] do usuário que é relativo aos 

elementos semânticos: contexto e significados gerados. Verdade é 

que essa consistência requer um maior respeito à experiência 

anterior do usuário. Outro aspecto importante a se destacar é o 

entendimento e a utilização das interfaces que devem ser 

facilitados. Para isso devemos recorrer aos padrões legitimados 

pelos usos de outros sites. 

A consistência entre sites não é algo atestado como existente 

ou não, mas é visto através da variação de níveis [15], tendo como 

referencial a expectativa do usuário até a consistência quanto a 

uma plataforma. A consistência deve ser mantida na maioria dos 

casos [7], [11], independente da miríade de plataformas. Isto serve 

para que uma aplicação ou um site se mantenha coerente em 

relação à experiência global da marca. No entanto, outra 

possibilidade quando focamos em conteúdos que atravessam 

diferentes meios é que haja uma adaptação deste material e da 

linguagem utilizada por ele. Isto exige uma maior flexibilidade para 

a criação de acordo com as necessidades e as expectativas do 

usuário dentro de um contexto de uso e está baseada nas 

capacidades de uma dada plataforma.  

Nielsen [10] estabelece uma escala de acordo com o grau de 

repetições de um determinado elemento da interface, seu 

posicionamento e sua interação. Portanto, os padrões ocorrem 

quando há incidências iguais ou superiores a 80%, criando uma 

certa expectativa no usuário de que um objeto deverá ter um 

determinado desempenho. As convenções acontecem quando há 

uma incidência inferior, no intervalo de 50% a 79%. O autor 

defende que, com incidência menor que 49%, há confusão porque 

não há uma abordagem dominante e os usuários não sabem ao 

certo o que esperar. 

2.2 Método 
Esta pesquisa é de teor exploratório, pois pretendemos cruzar a 

consistência percebida pelos usuários às decisões tomadas pelos 

designers web, entre sites acessados por dispositivos desktop e 

mobile. Também procuramos identificar mudanças e surgimento de 

novas convenções e padrões. Para que o trabalho se tornasse mais 

tangível foram utilizados métodos quantitativos. 

2.2.1 Amostra de websites e participantes 
A análise foi dada por meio da recolha de dados a partir da 

observação de uma fonte documental e do nosso universo de 

estudo, no caso, os websites. Este trabalho considerou o conceito 

de documento1 de Appolinário [2]. Seguindo o critério de 

amostragem empregado por Nielsen e Tahir [9] e por Schlatter e 

Levinson [13], consideramos os sites com maior acesso, logo, com 

maior influência sobre os demais. Em suma, o critério foi baseado 

nos sites mais acessados do mundo tendo como base o ranking 

Alexa2, que tem sido utilizado por outros estudos anteriores [17], 

[3], [6]. Para esta pesquisa foram definidos os 15 sites mais 

orientados para designers de interface web. Além do critério da 

quantidade de acessos, foram adotados outros três para a seleção 

da amostra: que fossem apropriados ao grupo profissional tratado; 

que a natureza da amostra fosse variada, sem se focar em apenas 

um tipo de atividade; e que o conteúdo divulgado no site e as 

opções do menu também fossem enquadradas para o público 

pretendido.  

Com a finalidade de identificar a existência de tendências de design 

e verificar a ocorrência de padrões e/ou convenções, estes sites 

foram estudados em dois tipos de plataformas: desktop e 

smartphone em modo portrait, contabilizando, portanto, 30 

versões analisadas. Foi estabelecido que seria estudado apenas suas 

páginas iniciais, sem o acrescento de barras e demais textos. 

Também foram desconsiderados todos os sites que não tinham 

codificação de texto latino, além de versões nacionais (ex: .com.br) 

dos sites que possuiam um global (.com) sob estudo. Para 

confirmar a escolha também foi efetuado um questionário on-line 

com estudantes da disciplina de Design de Interfaces Gráficas do 

curso de Sistemas e Mídias Digitais a Universidade Federal do 

Ceará (SMD – UFC), na qual foram questionados sobre quais sites 

eram os mais utilizados como fonte de pesquisa e referência. As 80 

respostas obtidas foram comparadas ao ranking Alexa, fazendo 

com que fossem acrescentados dois sites ao estudo, sendo eles o 

tutsplus.com, que ocupa a 697ª posição mundial e a 3ª da nossa 

amostra; e o smashingmagazine.com, ocupando a 1114ª posição 

mundial e a 5ª no estudo. Portanto, os 15 sites analisados foram: 

(1) themeforest.net, (2) deviantart.com, (3) tutsplus.com, (4) 

sitepoint.com, (5) smashingmagazine.com, (6) lynda.com, (7) 

designcrowd.com, (8) digitalartsonline.co.uk, (9) trendhunter.com, 

(10) designyoutrust.com, (11) alistapart.com, (12) 

blog.spoongraphics.co.uk, (13) naldzgraphics.net, (14) 

abduzeedo.com e (15) thebestdesigns.com. 

A respeito dos participantes, na primeira fase, tivemos de 3 a 6 

observadores para cada site, com idade entre 18 e 23 anos. Já na 

segunda fase da análise participaram 25 inquiridos entre 18 e 22 

                                                                   

1 Documento é qualquer suporte que contenha informação registrada 

formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. 

Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, os registros 

audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros. 
2 Disponível http://www.alexa.com. Acesso em 17 de junho de 2014. 
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anos, sendo 7 do gênero feminino e 18 do masculino e todos 

possuindo conhecimento sobre Design de Interfaces. 

2.2.2 Dimensões do instrumento 
Na primeira fase de análise foi aplicado um questionário com 

questões abertas e fechadas. Com base na obra de Nielsen e Tahir 

[9], Tidwell [15] e Adams et al. [1], cada avaliador teve como 

responsabilidade analisar todos os 15 sites de acordo com 7 

dimensões: (1) layout básico da página, (2) elementos 

fundamentais do design da página, (3) navegação, (4) recursos 

frequentemente incluídos, (5) gráficos e multimídia, (6) 

publicidade, (7) tipografia. Na segunda fase foi aplicado um 

questionário composto por 11 questões fechadas, com base no 

estudo de Schlatter [13] para analisar a consistência dos elementos 

existentes na homepage.  Cada uma das questões era respondida 

através da comparação das duas plataformas analisadas, desktop e 

mobile, em uma escala de Likert, sendo eles: apresentação em 

geral, layout, cor, imagens e funcionalidades. O objetivo da fase foi 

investigar se, de acordo com o usuário, havia consistência entre as 

duas versões. 

2.2.3 Procedimentos 
Antes das duas análises referidas em 2.2.2, foram feitos testes 

piloto, totalizando 4 participantes na primeira fase e 20 na 

segunda. A fim de obter uma melhor preparação e sensibilização 

para com a pesquisa, em todas as fases foi garantido 

esclarecimento aos aspectos suscetíveis que pudessem causar 

dúvidas aos inquiridos. Os dados foram recolhidos nos laboratórios 

de informática do curso de SMD - UFC em um período3 

predeterminado. Foi assegurado que o ambiente possuísse boas 

condições de luminosidade e acústica, procurando evitar a 

existência de estímulos externos que pudessem interferir nas 

respostas. Neste tipo de pesquisa, todos os sites deveriam ser 

analisados em um computador4 devidamente preparado e à sua 

total disposição do avaliador, assim como smartphones5. A 

primeira fase contou com o auxílio do pack de ferramentas de 

desenvolvimento do própiro browser (Google Chrome), assim 

como uma extensão, Responsive Inspector, para a detecção e 

análise das medidas dos sites responsivos (HTML e CSS), ou seja, 

os que apresentam diferentes formatações de layouts de acordo 

com a plataforma desenvolvida [7]. Em sites não responsivos ou 

dedicados ao smartphone, os ajustes visuais da tela 

(redimensionamento) não se repercutiam no código, portanto 

fomos forçados a desconsiderá-los em determinados atributos. Os 

dados foram recolhidos pela plataforma Google Forms e foram 

analisados através do software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) da IBM na versão 22. Na primeira fase tivemos 

90 inquéritos e na segunda tivemos 375 no total. Com isto, 

buscamos assegurar a coerência e a fiabilidade dos dados. 

2.2.4 Análise estatística dos dados 
Os dados obtidos foram examinados por meio da estatística 

descritiva. Tivemos um número variável de observadores por site, 

                                                                   

3 Entre 23 de setembro e 07 de outubro de 2014. 

4  rocessador  ntel core i -                  onitor de     ole adas 
co  resolu  o de 1920 x 10         de  e  ria ra , sistema operacional 

Windows 7 64 bits e browser  oo le   ro e   ers o 37. 

5 Samsung Grand Duos, com 480 x 800px de resolução, Android Jelly 

Bean e browser Google Chrome, versão 3. 

 

portanto, foi resolvido que seria feito um tratamento 

individualizado para cada versão e fase analisada. Na primeira fase 

utilizamos a medida de posição de frequência relativa para que 

pudéssemos comparar as ocorrências das variáveis. Esta foi a 

principal medida utilizada no estudo de Nielsen e Tahir [9]. Além 

disto, Nielsen [10] refere-se a ela ao delimitar conceitos que 

usaremos na análise e discussão de resultados, como por exemplo: 

padrões, convenções e confusões. Consequentemente, para que 

empreendêssemos uma comparação com estes autores, firmamos a 

frequência como resultado majoritário deste estudo. Em alguns 

casos foi considerado pertinente examinar as medidas de posição, 

pois são representativas de toda uma série de variáveis, resumindo-

as em um único valor [5]. Usualmente, emprega-se as medidas de 

tendência central de distribuição, onde a mais importante é a média 

aritmética. Porém, infelizmente, o tamanho da nossa amostra era 

pequeno frente às variações vistas. Por isto, constatamos que as 

distribuições, na maior parte dos casos, ainda não tendiam a ser 

normais, possuindo o desvio padrão e o coeficiente de variação 

alto, o que não nos permitiu aferir devidamente uma média 

convergente. Nestes casos, julgamos que, de qualquer forma, 

valeria apresentar este cálculo, mas que seria necessária a nossa 

ressalva. Na segunda fase, levantamos a moda a partir dos dados 

estudados. Bussab e Morettin [5] afirmam que esta medida é 

importante ao delimitar a posição de variáveis qualitativas 

nominais. Depois do levantamento da moda de cada versão dos 

sites estudados, obtivemos as variáveis, e, a partir desta, 

procedemos aos cálculos de frequências. Com isto, tínhamos como 

objetivo obter uma descrição geral da distribuição das variáveis 

que ajudam a resumir a quantidade de dados [4] 

2.3 Análise e discussão de resultados 
2.3.1 Presença de elementos da web interface - 

Primeira fase 

2.3.1.1 Layout básico da página 
Nesta seção foram analisadas uma série de questões que nos 

intrigavam profundamente como: a quantidade de sites 

responsivos, dedicados a smartphone, quantas quebras de layout 

(break points) eram utilizadas, quantas alturas de tela em cada 

versão. Com isto, pretendemos retratar com a nossa amostra as 

soluções buscadas pelos designers diante das diversidades de telas 

disponíveis. 

2.3.1.1.1 Sites responsivos e dedicados a 

smartphones 
De todos os sites estudados, encontramos 20% dedicados, ou seja, 

em que o sistema detecta a plataforma e o servidor envia o código 

feito conforme o tipo de aparelho; e 86,67% responsivos, em que 

através de atributos CSS, o próprio browser do cliente detecta a 

plataforma e se reconfigura. Assim, em alguns casos houve a 

recorrência das duas possibilidades ao mesmo tempo. No entanto, 

podemos afirmar que houve uma tendência maior à responsividade, 

estabelecendo-a como padrão, segundo os conceitos de Nielsen 

[10]. 

2.3.1.1.2 Comprimento da página 
Com base na obra de Nielsen e Tahir [9], levantamos o 

comprimento dos sites, ou seja, quantas alturas de telas comporta 

um layout de um site. Pensamos que a análise sobre este ponto 

seria uma boa forma de entendermos como se dá a transferência de 

material entre plataformas. É interessante ressaltar que houve uma 

mudança significativa neste parâmetro, na medida em que, Nielsen 
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e Tahir [9] aconselhavam que um site tivesse 1 ou 2 telas, sendo 3 

o valor máximo. Os números levantados incentivam-nos a criar 

sites maiores, no nosso caso levantamos a mediana de 4,14 telas e a 

média de 7,03, sendo em smartphones 9,39 (média), 8,06 

(mediana) e desktop 4,67 (média), 3,9 (mediana). Assim, podemos 

dizer que geralmente num smartphone temos o dobro de telas do 

que num desktop. Esta conclusão difere do que Wroblewski [18] 

afirma, no qual para os elementos serem transpostos na íntegra 

para uma página de desktop, seriam necessárias cinco telas nos 

smartphones. 

Outro parâmetro analisado foi a rolagem infinita, apontada como 

padrão para Tidwell [15]. Constatamos que os sites (6,67%) 

apresentavam este atributo. Se analisado apenas o dispositivo, os 

smartphones e os desktop apresentam a mesma quantidade de 

scroll infinito (6,67%), ou seja, a passagem deste atributo tem sido 

feita em ambos os dispositivos. 

2.3.1.1.3 Quebras de Layout – Break Points 
Quebras de layout são as reconfigurações de elementos gráficos 

feitas a partir da largura de cada browser. Para refletir sobre as 

quebras, foi necessário olhar para as médias6 e medianas [14] [4]  

Tivemos 16,8 quebras de layout em média e 13 em mediana. É 

válido salientar que as recomendações de Marcotte [7] não estão 

sendo seguidas, na medida em que aconselha que sejam feitas 

apenas 6. 

2.3.1.2 Elementos Fundamentais do design da 

página 
Nielsen e Tahir [9] salientam a pesquisa e o logotipo como 

elementos que são primeiramente procurados num site. Houve uma 

diminuição de 26,67% na transposição do elemento visual da 

pesquisa, assim, em desktop tivemos 86,67% e em smartphones 

60%. De acordo com a obra destes autores, em desktop havia 81% 

das pesquisas sendo apresentadas por meio de caixas que 

permitiam a inserção do texto, no nosso estudo encontramos 60%, 

ou seja, houve uma redução de 21%. O valor médio de caracteres 

que ficavam totalmente aparentes na caixa de pesquisa era de 27 

caracteres [10], este número praticamente se mantém, tendo um 

total de 28,26 caracteres hoje em dia. Além disso, levantamos 

outras formas de representação desta ferramenta, nomeadamente 

texto, rótulo e ícone, para cada tipo de suporte, que estão 

apresentados na Tabela 1. Quanto ao logotipo, notou-se a 

ocorrência em todas versões desktop e em 93,33% em 

smartphones. As frequências da localização do logotipo levantadas 

em 2002 por Nielsen & Tahir [9] foram de 84% no canto superior 

esquerdo, 6% no canto superior direito e 6% no centro do site. De 

acordo com os resultados obtidos neste estudo pode-se dizer que 

93,33% dos sites desktop possuem o logotipo no canto esquerdo, 

sendo assim um padrão já bem estabelecido. Em contrapartida, os 

smartphones têm em 66,67%, ou seja, uma convenção. Os 

logotipos apresentam no nosso estudo uma largura de 142px 

(média), 159px (mediana), altura de 54,9px (média) e 48px 

(mediana) em desktop; já em smartphone largura de 139,77px 

(média), 145px (mediana), altura de 49px (média) e 42px 

(mediana). 

 

                                                                   

6 Para o caso da média retiramos os extremos, no caso, os maiores que 50, 

pois só apareciam 2 vezes, um com 52 quebras e outro com 70 quebras. 

Pesquisa Desktop Smartphone 
Frequência 

Relativa 
Em caixa 60% 26,67% 43,33% 

Em texto 20% 26,67% 26,67% 

Em rótulo 53,33% 20% 36,67% 

Em ícone 60% 46,67% 53,33% 

Tabela 1. Apresentação visual do recurso de pesquisa. 

2.3.1.3 Navegação 
Nielsen e Tahir [9] relatam que a navegação pela barra de menu à 

esquerda acontece em 30% dos casos, e no menu no topo em 40%, 

sendo estas as formas mais comuns de navegação. Na nossa 

pesquisa, levantamos o primeiro ponto com a incidência de 16,67% 

e último com 60%, contabilizando as duas plataformas. Portanto, 

podemos dizer que vimos uma tendência maior do menu do topo 

em detrimento do menu à esquerda. Os sites que mais fazem uso 

deste artifício são os desktops com 73,33% de ocorrência. 

Portanto, podemos caracterizar, segundo os conceitos de Nielsen 

[10], como um padrão deste tipo de dispositivo. Além disso, 

também levantamos a forma visual como o seu conteúdo era 

sintetizado por meio de ícone ou texto, que quando acionados 

davam acesso às suas opções. Pelos valores mostrados na Tabela 

2, podemos dizer que os menus em smartphones estão sendo 

acionados através de um ícone visual (53,33%). O ícone mais 

usado foi representado por três linhas imediatamente uma abaixo 

da outra. 

 

Menu Desktop Smartphone 
Frequência 

Relativa 
Horizontal 73,33% 46,67% 60% 

Vertical 13,33% 20,00% 16,67% 

Através de 

ícone 
13,33% 53,33% 33,33% 

Através de 

palavra 
6,67% 13,33% 10% 

Tabela 2. Apresentação visual do recurso menu. 

2.3.1.4 Recursos frequentemente incluídos 
Segundo os dados levantados por Nielsen e Tahir [9], em 52% dos 

casos existia um campo de Login nas homepages, atualmente, 

verificamos uma pequena redução (2%) nos sites estudados. Já 

Ajuda era inserido em 54% das situações, estes valores mudaram, 

caindo para menos da metade, 26,67%. Quanto ao recurso Sobre 

era apresentado em 84% dos sites, porém, nossa pesquisa mostrou 

diminuição em 10,67% dos casos. 
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Recurso Desktop Smartphone 
Frequência 

Relativa 
Login 66,67% 33,33% 50% 

Ajuda 26,67% 26,67% 26,67% 

Sobre nós 80% 66,67% 73,33% 

Contato 86,67% 60% 73,33% 

Privacidade 73,33% 46,67% 60% 

Copyright 53,33% 40% 46,67% 

Newsletter 40% 33,33% 36,67% 

Publicidade 66,67% 40% 53,33% 

Home link 100% 93,33% 96,67% 

Carrossel 13,33% 0% 6,67% 

Thumbnail grid 26,67% 20% 23,33% 

Grid of equals 73,33% 60% 66,67% 

Seções com 

títulos 
40% 40% 40% 

Redes sociais 100% 66,67% 83,33% 

Idiomas 13,33% 13,33% 13,33% 

Tabela 3. Recursos frequentemente incluídos. 

As redes sociais estão inseridas em 83,33% dos sites analisados, 

sendo um padrão bem estabelecidos. São localizadas 

principalmente na região inferior esquerda (26,67% desktop e 40% 

smartphone) e as apresentações visuais destas acontecem 

principalmente por ícones (73,33%), se compararmos com a 

visualização por texto (16,67%). As redes sociais mais frequentes 

foram Facebook (80%), Twitter (80%) e Google Plus (60%). 

 

Rede 
Social 

Desktop Smartphone 
Frequência 

Relativa 
Facebook 93,33% 66,67% 80% 

Twitter 93,33% 66,67% 80% 

Google 

Plus 
73,33% 46,67% 60% 

Pinterest  26,67% 13,33% 20% 

Linked in 06,67% 0% 03,30% 

Tabela 4. Frequência relativa de redes sociais. 

2.3.1.5 Gráficos e multimídia 
A quinta dimensão dos elementos da homepage referenciados por 

Nielsen e Tahir [9] são as imagens. De acordo com os nossos dados 

vemos o quanto a configuração atual é diferente da levantada pelos 

precursores, eles analisaram este componente e estipularam que o 

número médio de imagens era de 3. Atualmente, 33,33% dos sites 

desktop apresentam 29 ou mais imagens, já em smartphone 

apresentam de 9 ou mais imagens (6,67%). Portanto, em ambas as 

situações, podemos dizer que os sites hoje são muito mais 

imagéticos que em 2002 e que os recursos visuais têm cada vez 

mais espaço na interface gráfica, mesmo quando há redução deste 

conteúdo quando passado para smartphones. 

2.3.1.6 Publicidade 
Segundo Nielsen e Tahir [9], 46,66% dos sites apresentavam 

conteúdo publicitário. Já nesta investigação, o número apresentou-

se maior nas versões desktop (66,67%) se compararmos com o 

indicado nos smartphones (40%), uma ocorrência que se totaliza 

em 53,33%, ultrapassando a tendência indicada pelos autores. 

2.3.2 Percepções de consistência - Segunda fase 
Essa fase pretendeu a compreensão da percepção dos usuários ao 

acessarem um site em dois diferentes dispositivos, considerando 

layout, elementos visuais, funcionalidades e a apresentação geral. 

O principal objetivo foi averiguar em que medida os sites 

mantinham a percepção de consistência nos dispositivos 

examinados para cada usuário. 

2.3.2.1 Consistência quanto ao layout 
Na primeira questão que submetemos aos usuários comuns, 

solicitamos que indicassem, conforme a sua própria percepção, em 

que medida os elementos da mesma função estavam posicionados 

no mesmo lugar de cada página web. As respostas seguiam uma 

escala de Likert que foi utilizada para aferir a frequência de 

localização comum aos dispositivos em estudo. Percebemos que 

para todos os usuários houve uma correlação entre o site desktop e 

o site mobile, pois em caso algum foi assinalado que nenhum 

elemento era posicionado no mesmo local. Os resultados 

explicitaram que alguns (60%) são posicionados no mesmo local. 

Os avaliadores também classificaram que muitos (6,67%) e todos 

(20%) estão posicionados no mesmo local. 

2.3.2.2 Consistência quanto aos elementos visuais 
Segundo a opinião dos nossos usuários, a transição das cores tem 

sido feita de forma adequada, pois 53,33% dos respondentes 

afirmaram que as cores têm sido sempre bem transpostas com 

relação à funcionalidade (66,67%), aos ícones (93,33%), ao 

logotipo (100%), às fotografias (100%). No tocante da adaptação 

do tamanho dos grafismos, a opção mais escolhida pelos nossos 

respondentes foi a de que sempre os tamanhos têm sido transpostos 

entre os dois dispositivos. A confirmação disto vem dos maiores 

índices quanto a manterem sempre dimensões similares dos 

elementos em ambas as plataformas, como no caso dos ícones 

(66,67%), do logotipo (66,67%) e das fotografias (53,33%).  

Alusivo à forma dos elementos visuais, os respondentes revelam 

propensão para considerar que as formas são sempre similares 

entre ambos os dispositivos. Admissão de tal realidade é oriundo 

dos maiores índices relativos à resposta sempre (opção 5), como no 

caso dos ícones (66,67%), do logotipo (93,33%), e das fotografias 

(73,33%). A análise dos resultados correspondente à textura dos 

elementos gráficos sugere que esta característica tende sempre a 

manter-se, independente da transposição de aparelhos. Isto foi 

levantado de acordo com os ícones (80%), os logotipos (93,33%) e 

as fotografias (86,67%). Os respondentes também se focaram em 

como as sombras são repercutidas entre aparelhos. Obtivemos um 

reincidente alto nível nas opções de manutenção desta 

característica nos elementos visuais, independente do tipo de meio. 

Desta forma, as sombras foram transpostas quanto aos ícones 

(80%), ao logotipo (86,67%) e a fotografia (86,67%). 

2.3.2.3 Consistência quanto às funcionalidades 
Para se ter uma experiência totalizante é preciso que as homepages 

em ambas as plataformas comuniquem em uníssono. Foi verificado 

que as funcionalidades disponíveis em sua maioria são idênticas 

(60%) ou todas são (20%). Portanto, os resultados indicam a boa 
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realização desse quesito, pois a porcentagem de frequências para 

poucas (6,67%) e algumas (13,33%) foi claramente inferior. 

2.3.2.4 Consistência quanto à apresentação geral 
De acordo com os resultados, para 53,33% dos usuários há uma 

forte correlação entre os dispositivos, pois consideram que as 

versões são quase iguais. Acreditamos que isso se dá por uma série 

de fatores como o uso racional das cores, imagens, ícones, 

organização e estruturação do layout. Os inquiridos consideraram 

que os sites são quase iguais ou sempre iguais nas duas 

plataformas (73,33%). Portanto, esta fase resultou que para a 

maior parte dos nossos usuários as questões de consistência têm 

sido bem aplicadas na adaptação do conteúdo à realidade dos 

dispositivos. É assim, válido dizer que as experiências têm sido 

satisfatórias, na medida em que os usuários reconhecem que os 

sites apresentam a mesma formatação de elementos, 

funcionalidades e os parâmetros especificados por Schlatter [13]. 

Em termos gerais a percepção de consistência pelos usuários é alta, 

mas nos questionamos se é condizente a uma maior adaptação ou a 

uma maior transposição de elementos. Portanto, no segundo 

momento da nossa pesquisa, buscamos identificar os pontos mais 

práticos desta consistência, isto é, a presença ou redução de 

determinados componentes. Logo, a segunda fase do nosso estudo 

justifica-se e é introduzida neste trabalho exploratório. 

3. CONCLUSÃO 
Este estudo pretendeu trazer contribuições teóricas, empíricas 

e práticas para pesquisadores, alunos, profissionais e usuários. 

Pragmaticamente este trabalho pode servir como base para a 

elaboração de boas práticas a serem levantadas em estudos futuros, 

além de influenciar a prática profissional da área do web design. 

Concluímos que uma série de elementos e recursos sofrem redução 

e mudança na posição quando há transição de desktop para 

smartphone. Porém os usuários afirmam acreditar que a 

consistência entre dispositivos tem sido bastante satisfatória, 

identificando, assim, alguns padrões e convenções em 

determinados elementos e seu posicionamento na interface, tais 

como o logotipo no canto superior esquerdo, o menu horizontal, 

presença de redes sociais e responsividade.  

Pretendemos continuar a desenvolver conhecimentos, fomentar 

trabalhos e estimular experimentos, tendo em vista o impacto das 

nossas práticas no cotidiano de cada usuário. Entretanto, uma das 

limitações do nosso estudo foi a estipulação inicial da observação 

de apenas dois tipos de dispositivos, uma vez que temos uma 

grande variedade de formatos que não conseguiríamos esgotar na 

nossa análise. Além disso, ambicionávamos o estudo através de 

método mais perentório (eye tracking), mas não tínhamos o acesso 

a tal tecnologia na segunda fase. Desejávamos analisar mais sites, 

buscando um maior número de ocorrências, mas tivemos de optar 

por uma amostra menor, frente à diversidade e abrangência do 

objeto de estudo. 
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ABSTRACT 
This work describes a tool for identification and representation of 

learning paths that shows a visualization of actions performed in 

AVA Moodle. The model extracts the data stored in database 

records and uses the structure of graphs as basis for modeling the 

information about the students learning paths and present them 

visually to teachers and tutors. The proposed tool was applied in 

two courses during one academic semester and proved promising 

in carrying out the monitoring of learners through a visual tool 

that aids in behavior analysis through learning paths. 

RESUMO 
Este trabalho descreve uma ferramenta de identificação e 

representação de trilhas de aprendizagem que apresenta uma 

visualização de ações realizadas no AVA Moodle. O modelo 

extrai os dados contidos nos registros do banco de dados e utiliza 

a estrutura de grafos, como base, para modelar as informações 

sobre as trilhas de aprendizagem dos alunos e apresentá-las 

visualmente aos docentes e tutores. A ferramenta foi aplicada em 

duas disciplinas, durante um semestre letivo e mostrou-se 

promissora em realizar o acompanhamento dos aprendizes por 

meio de uma ferramenta visual que auxilia na análise de 

comportamento por meio das trilhas de aprendizagem. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
• Applied computing~Learning management systems   

• Applied computing~E-learning   • Human-centered 
computing~Information visualization • Applied 

computing~Distance learning  

Termo Gerais 
Measurement, Design, Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Trilhas de Aprendizagem, Grafo, Moodle, Monitoramento, 

Visualização de Informação. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o melhoramento das conexões e a ampliação do acesso à 

Internet, muitas pesquisas como em [1, 2, 3, 4, 5], têm voltado 

seus esforços para o melhoramento dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs). Estes coletam dados que podem ser úteis 

para definir o perfil e o comportamento do aprendiz, além de 

identificar suas dificuldades e necessidades, como em [6]. Uma 

das formas de acompanhamento do aprendiz pode ser realizada 

por meio da observação das ações que ele executa dentro do 

sistema, sendo que essas formam caminhos que são conhecidos 

como Trilhas de Aprendizagem (TAs).  

Portanto, o problema abordado por esta pesquisa consistiu em 

como permitir ao professor (e tutor), que utiliza um AVA como 

ferramenta de trabalho, acompanhar os alunos, de forma visual, 

utilizando as trilhas de aprendizagem e como defini-las a partir 

das informações disponíveis no próprio ambiente virtual. Assim, a 

proposta foi criar um modelo de identificação e representação 

visual das trilhas de aprendizagem, baseado em grafos e 

fundamentado nas ações de interação de alunos utilizando o 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle [6].  
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O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a 

Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados encontrados. A Seção 

3 descreve a metodologia utilizada, a Seção 4 apresenta a 

ferramenta de acompanhamento virtual proposta. Na Seção 5 

estão os resultados do uso da ferramenta em um ambiente real e 

em seguida, a conclusão. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Com a visualização das Trilhas de Aprendizagem, como em [7, 8, 

9, 10], o professor pode ter uma visão geral e facilitada de sua 

turma. Os trabalhos [11, 12, 13, 14, 15] mostram que é possível 

utilizar informações sobre as TAs para a realização de ajustes nos 

AVAs.  

Assim, ao analisar as trilhas de aprendizagem, o professor pode 

compreender o comportamento dos alunos [16], verificar suas 

contribuições no AVA, conforme [8], o seu processo de 

aprendizagem, segundo [10], e a maneira mais intuitiva é 

utilizando uma ferramenta visual. As TAs representam de forma 

natural o comportamento do aluno, pois elas são criadas sem 

interferências diretas do professor [17, 18].  

Neste trabalho, o termo ‘trilhas de aprendizagem’ faz referência 
ao percurso que o aluno faz ao interagir com os recursos e 

atividades do AVA. Os trabalhos [17, 19] mostram que a 

principal forma de representação de TAs são os grafos, 

modelagem esta escolhida para a pesquisa, pois permite ao mesmo 

tempo, a criação de um modelo teórico que armazena 

adequadamente as informações sobre TA, quanto é capaz de 

representar visualmente de forma mais clara essas informações.  

O Quadro 1 apresenta um comparativo dos trabalhos relacionados 

com este trabalho. Foram verificados: a técnica proposta para a 

representação das TAs; se há a possibilidade de aplicar a mesma 

técnica, mas em outro AVA; se a visualização é dividida em 

níveis; se o trabalho utilizou o Moodle para aplicar a proposta; se 

as TAs são apresentadas para alunos e professores, e; qual a visão 

de TA adotada nas pesquisas. Algumas informações não puderam 

ser identificadas nas publicações. 

 Quadro 1. Comparação entre trabalhos de 
visualização de trilhas de aprendizagem. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de uma 

Revisão Sistemática de Literatura sobre TAs em AVAs, publicada 

em [17], e uma pesquisa de campo, onde foram coletados dados 

de um AVA, durante um semestre. Os dados das TAs foram 

analisados e organizados em tabelas virtuais que, posteriormente, 

geraram um modelo baseado em grafos. Em seguida, para analisar 

o modelo produzido pelo passo anterior e representar visualmente 

as trilhas de aprendizagem, desenvolveu-se uma ferramenta. Ela 

foi inserida no Moodle, na forma de plugin, onde foram 

analisados os seus efeitos.  

3.1 Arquitetura do Trabalho 
A Figura 1 representa a arquitetura do plugin Learning Path 

Graph (LPGraph). Os alunos interagem com o Moodle e os 

registros de suas ações ficam armazenados nos logs, a ferramenta 

coleta as informações do banco de dados do Moodle e gera 

tabelas virtuais (views) com base nos logs dos alunos, depois, ela 

organiza os dados da TA em um modelo baseado em grafos e; 

representa visualmente as TAs para o professor/tutor.  

 
Figura 1. Arquitetura do LPGGraph 

A Figura 2 apresenta o modelo de trilha de aprendizagem 

concebido. Nele, cada recurso/atividade possui uma cor e o 

diâmetro de cada nó é proporcional ao número de visualizações 

(V). Os valores nas arestas indicam o número de vezes que o 

aluno percorreu de um nó A para um nó B e a seta indica o 

sentido dessa transição. As arestas verdes indicam a ordem da TA 

estabelecida pelo professor, já as arestas azuis indicam que o 

aluno avançou para uma próxima tarefa diretamente, e por fim, as 

arestas vermelhas indicam que um aluno retornou para um recurso 

ou atividade anterior. 

As trilhas são formadas a partir do histórico de acesso do aluno, 

que fica armazenada no banco de dados do Moodle. Assim, é 

possível acompanhar a evolução da TA do aluno/turma ao longo 

do tempo e também analisar uma turma já encerrada. 

4. A FERRAMENTA LPGRAPH 
A ferramenta, nomeada como Learning Path Graph (LPGraph) 

está integrada ao Moodle na forma de plugin. A lógica da 

ferramenta foi dividida em três camadas: a base de dados, a 

estrutura de dados das TAs e a apresentação visual. A base de 

dados é composta pelo próprio banco de dados e pela criação das 

 
Figura 2. Modelo de Trilha Aprendizagem 
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tabelas virtuais. A estrutura simplificada faz uma síntese de todas 

as informações necessárias para a representação das TAs. Por fim, 

a representação visual foi projetada para que o usuário pudesse 

ver as trilhas de forma mais amigável e ter possibilidades de 

interação. O plugin LPGraph constitui-se de um bloco que ao ser 

clicado abre a ferramenta de visualização das trilhas de 

aprendizagem. No canto inferior direito da Figura 3, é 

apresentado o bloco de acesso ao LPGraph e ao centro está a tela 

do plugin LPGraph que está dividida em: seleção de dados, 

identificação dos dados selecionados, opções do grafo, grafo que 

representa as TAs, percentual das arestas e lista de recursos e 

atividades.  

 
Figura 3. Parte da Tela do LPGraph 

Como pode ser visualizado na Figura 3, os professores e tutores 

podem selecionar quais dados desejam utilizar para gerar o grafo 

das trilhas de aprendizagem: 

 Grupos: dados de todos os grupos ou um grupo específico. 

 Usuários: dados de todos os usuários ou de um usuário 

específico. 

 De: estabelece a data de início do intervalo de dados. 

 Até: estabelece a data final do intervalo de dados. 

Uma vez que o professor/tutor tenha selecionado os dados que 

deseja visualizar, as informações coletadas são utilizadas para 

gerar um grafo onde os vértices indicam os recursos e as 

atividades do curso e as arestas representam a navegação entre 

eles. 

Na Figura 3 pode-se observar que abaixo do grafo são indicadas 

as proporções de arestas. Estas podem assumir as cores: verde, 

azul e vermelha. As arestas verdes, classificadas com o nome de 

‘padrão’, indicam que o aluno partiu de um recurso/atividade para 
o próximo, na ordem de conteúdo que o professor estabeleceu 

para o curso. Arestas azuis indicam que a aluno visualizou um 

recurso ou atividade mais à frente, por isso foi chamado de aresta 

de avanço. As arestas vermelhas significam que o aluno 

retrocedeu a um recurso ou atividade anterior.  

Também na figura 3, é possível visualizar abaixo da Proporção de 

arestas, a Legenda, esta descreve a lista de recursos e atividades 

acessados pelo discente bem como todos os tópicos do curso, cada 

tópico possui a mesma cor pela qual é representado no grafo e 

nele são apresentados os recursos e atividades, estes descritos por 

meio de: ícone, identificação numérica mais tipo do 

recurso/atividade, número de acessos e título do recurso ou 

atividade. Cada ícone aparece de acordo com o tipo de 

recurso/atividade, como por exemplo, para o ‘fórum’ aparecerá o 

ícone do fórum ou para ‘arquivo’ aparecerá o ícone 

correspondente ao arquivo. Os ícones são obtidos do próprio 

Moodle. A identificação numérica informa a sequência padrão em 

que os recursos e atividades foram disponibilizados no Moodle. 

Optou-se por começar a contagem de zero, pois, no contexto 

aplicado, obrigatoriamente todos os cursos possuem o Fórum de 

notícias, no qual apenas professores e tutores tem permissão para 

postar. Na sequência, aparece o tipo de recurso, que pode ser: 

‘fórum’, ‘arquivo’, ‘questionário’, ‘tarefa’, o link para uma página 

externa (‘URL’), entre outros disponíveis no Moodle. Em 

seguida, para cada recurso/atividade foi contabilizado o número 

de acessos. Depois aparece o título definido pelo professor para o 

conteúdo do curso que também serve de link de acesso direto para 

cada recurso ou atividade disponível. 

4.1 Implementação da Representação Visual  
Uma das vantagens da modelagem das trilhas de aprendizagens 

utilizando grafos, é que além da criação de uma estrutura 

simplificada também é possível representar visualmente as 

informações. Como as trilhas decorrem da interação do aprendiz 

com o AVA, um grafo evidencia melhor as TAs do que gráficos 

de barras, por exemplo. Portanto, neste trabalho, o grafo 

representa visualmente as trilhas de aprendizagem da seguinte 

forma: os vértices são as instâncias dos recursos e atividades do 

curso que estão visíveis para os alunos e as arestas representam a 

navegação do usuário entre um vértice e outro. A ferramenta 

visual é importante, pois facilita a interpretação dos dados. 

Os vértices são representados por círculos coloridos: a cor da 

borda indica o tópico ao qual ele pertence; a cor interna indica o 

tipo de módulo (recurso/atividade) e está relacionada com as cores 

dos ícones do Moodle. Dentro do círculo aparecem três 

informações: Ordem, número que indica a ordem do vértice na 

sequência definida pelo docente para recursos e atividades; Nome 
do módulo, indica o tipo do recurso ou atividade como, por 

exemplo, ‘Fórum’ ou ‘Tarefa’ e; Número de visualizações (V) da 

instância.  

As arestas, também coloridas, informam o número de vezes que 

um aprendiz parte de um vértice para outro, a espessura da aresta 

é proporcional a esse valor. Cada cor representa um tipo de aresta:  

 Azul, aresta de avanço, indica uma navegação de um 

recurso/atividade para o outro mais à frente que o sucessor 

imediato, ou seja, dado um vértice  e um vértice , a aresta 

que parte de  e incide em  é do tipo avanço se , 

onde  e  são a ordem do vértice. 

 Verde, aresta padrão, representa a navegação de um 

recurso/atividade para o sucessor imediato, ou seja, dado um 
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vértice  e um vértice , a aresta que parte de  e incide em  é 

do tipo padrão se , onde  e  são a ordem do vértice. 

 Vermelho, aresta de retorno, indica uma navegação de um 

recurso/atividade para outro fornecido anteriormente pelo 

professor, nesse caso, dado um vértice  e um vértice , a 

aresta que parte de  e incide em  é do tipo retorno se , 

onde  e  são a ordem do vértice. 

Na Figura 3 está o gráfico das proporções das arestas, calculadas 

dinamicamente de acordo com o que é exibido no grafo, assim, ao 

modificar a opção “Trilhas” do grafo, o gráfico se ajustará à 

quantidade de arestas visualizadas. Dentro das barras são 

indicadas as porcentagens de cada tipo de aresta e no eixo é 

apresentado o valor absoluto. Dentro das barras são indicadas as 

porcentagens de cada tipo de aresta e no eixo é apresentado o 

valor absoluto.  

5. RESULTADOS 
O plugin LPGraph foi utilizado em duas disciplinas que utilizam 

o Moodle: Introdução à Ciência dos Computadores (ICC), com 

uma turma do curso de Física (28 alunos) e outra de Engenharia 

Elétrica (42 alunos), e a disciplina de Matemática Discreta (MD) 

(43 alunos) em uma turma de Ciência da Computação.  

Os cursos (disciplinas) utilizaram o formato de tópicos, com o 

conteúdo a ser tratado na ordem estabelecida pelos próprios 

docentes. O objetivo do primeiro módulo, tanto de ICC quanto de 

MD, foi tratar de diretrizes gerais como: plano de ensino, 

apresentação das disciplinas e uso de um aplicativo móvel que foi 

disponibilizado aos alunos. Além disso, por padrão, ainda no 

primeiro módulo fica disponível o fórum de notícias pelo qual o 

professor pode comunicar aos alunos informações sobre a 

disciplina como, por exemplo, o lançamento de notas, mudança 

do local/hora das aulas ou uma nova data de avaliação. 

Quanto aos recursos e atividades, foram utilizados: ‘Fórum’, 
‘Arquivo’, ‘Página’, ‘Questionário’ (quizz), ‘Tarefa’ e ‘URL’. 
Cada módulo continha um fórum de dúvidas exclusivo para o 

assunto de destaque do módulo. O recurso Arquivo foi utilizado 

para fornecer o conteúdo da aula, lista de exercícios e orientações 

para atividades práticas. O recurso Página e também o URL 

serviram para fornecer links para recursos externos ao Moodle. Já 

o Questionário e a Tarefa são atividades utilizadas para a 

avaliação dos alunos. Os cenários de aplicação da ferramenta são 

apresentados com base nos estudos realizados nos cursos acima 

descritos.  

As Figuras 4, 5 e 6 apresentam parcialmente as TAs dos cursos de 

ICC e MD, com a seleção da turma na opção Grupo para a 

disciplina de ICC, e mostrando apenas as trilhas mais usadas. A 

exibição apresenta apenas um trecho relativo ao Tópico 1 de cada 

disciplina. É interessante observar que as Figuras 4 e 5 são da 

mesma disciplina, com os mesmos recursos e atividades, 

analisadas durante o mesmo intervalo de tempo, porém cada 

turma apresenta um comportamento diferente. A turma de Física 

tem uma navegação mais concentrada, o que pode ser observado 

pelas arestas mais largas. É possível concluir também que os 

vértices 10 (Aula01 - Variáveis e Estrutura Sequencial - Python) e 

12 (LabCod01 - Python) são importantes para os aprendizes que 

acessam o questionário, indicado pelo vértice 14 (Quiz 1 - 

Python). Nesse caso, ficou claro que os estudos da turma de Física 

(Figura 5) se concentraram no conteúdo sobre a linguagem de 

programação Python. Por outro lado, a turma de Engenharia 

Elétrica (Figura 4) estudava sobre a linguagem de programação C. 

 
Figura 4. Parte da TA da turma de Engenharia Elétrica na 

disciplina de ICC. 

 
Figura 5.  Parte da TA da turma de Física na disciplina de 

ICC. 
Observa-se também que, em ambas as turmas, os aprendizes 

interagem muito mais com os questionários, isso porque essas 

atividades exigem muito mais interação com o Moodle. Apesar do 

curso de Física ter menos alunos, o número de interações com 

vértices do tipo ‘arquivo’ é bem semelhante ao número de 

interações do curso de Engenharia Elétrica. Ao final, a média da 

turma, para a atividade do questionário, é levemente superior para 

a turma de Física, que no geral interagiu mais, se for considerado 

o número de alunos, são 28 alunos contra 42 da turma de 

Engenharia Elétrica. Porém, na média final do Tópico 1, a menor 

média, na comparação entre as duas turmas, foi da turma de Física 

que retornou a recursos anteriores com mais frequência, o que é 

indicado pela aresta vermelha, em relação às arestas padrão e de 

avanço. Isso parece indicar que a turma teve dificuldades para 

compreender o assunto do tópico e, por isso, precisou recorrer, 

mais vezes, aos conteúdos anteriores. A tendência, de voltar a 

recursos anteriores, se mantém mais elevada no decorrer da 

disciplina para a turma de Física. Comparando as médias finais, 

ao final da disciplina, a maior média é do curso de Engenharia 

Elétrica.  

Dessa forma, verificou-se que, para as turmas analisadas, uma 

proporção maior do número de arestas vermelhas indica que há 

uma grande chance de a turma estar enfrentando dificuldades no 

aprendizado. A Figura 6, apresenta uma visão parcial da TA da 

turma de Matemática Discreta. Observa-se que a turma costuma 

acessar os recursos diretamente, porém acessaram pouco os links 

externos (URL). No Tópico 1 foram 27 e 16 acessos ao recurso 

URL, apesar de a turma ter 43 alunos matriculados. O professor 

de posse dessa informação poderia avaliar o porquê de os alunos 

não utilizarem esses recursos de forma efetiva. Um aluno pode 
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visualizar o mesmo recurso várias vezes, ou seja, no máximo 27 

alunos acessaram o recurso 11 URL, se cada um deles acessou 

apenas uma vez. Portanto, o professor também consegue 

identificar se um recurso/atividade que ele disponibilizou está 

sendo utilizado pelos alunos. 

 
Figura 6. Parte da TA da turma de Ciência da Computação na 

disciplina de Matemática Discreta. 
Também foi verificado o uso do LPGraph para a análise de trilhas 

de aprendizagem de um aluno individualmente. Neste caso, foram 

observadas as TAs de alguns alunos, que, para o conteúdo do 

Tópico 1, tiveram médias altas e baixas. Percebeu-se que para o 

primeiro caso, as trilhas dos alunos continham poucas arestas e, 

portanto, eram visualmente mais limpas, além disso, as arestas 

mais utilizadas são predominantemente as arestas de avanço, de 

cor azul.  

Já ao analisar as TAs com alunos com média mais próximas de 

zero, observou-se que há mais arestas e elas estão mais 

espalhadas, e que ao selecionar a opção de visualizar apenas as 

trilhas mais usadas, a quantidade de arestas de retorno (vermelhas) 

é maior. Em conjunto com essa informação, um número pequeno 

de arestas também pode indicar uma tendência à evasão. 

As Figuras 7, 8, 9, 10 e 11 mostram as TAs de alunos com médias 

próximas de dez ao final do Tópico 1 e proporção do número de 

arestas por tipo. As Figuras 12, 13, 14 e 15 mostram as TAs de 

alunos com as médias mais baixas para o Tópico 1. Observa-se 

um maior número de arestas espalhadas e, ao visualizar apenas as 

arestas mais usadas, a proporção de arestas de retorno tende a 

aumentar. 

 
Figura 7. TA de aluno com média próxima de dez. Exemplo 1. 
 

 
Figura 8. TA de aluno com média próxima de dez. Exemplo 2. 
 

 

 
Figura 9. TA de aluno com média próxima de dez. Exemplo 3. 

 

 

 
Figura 10. TA de aluno com média próxima de dez. Exemplo 4. 
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Figura 11. TA de aluno com média próxima de dez. Exemplo 5. 

 

 

 
Figura 12. TA de aluno com média próxima de zero. Exemplo 

1. 
 

 
Figura 13. TA de aluno com média próxima de zero. Exemplo 2. 
 

 
Figura 14. TA de aluno com média próxima de zero. Exemplo 3. 
 

 

 
Figura 15. TA de aluno com média próxima de zero. Exemplo 

4. 

6. CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou uma ferramenta que identifica e 

representa visualmente as TAs dos alunos que utilizam o Moodle 

com base nos registros de acesso aos recursos e atividades, com o 

objetivo de auxiliar o professor no monitoramento do processo de 

aprendizagem de seus alunos. A ferramenta mostrou-se promissora 

em representar as trilhas e, dessa forma, permitir o 

acompanhamento do aluno dentro do AVA.  

O LPGraph não beneficia apenas a EaD, mas qualquer 

modalidade de ensino que utiliza o Moodle ou outro AVA como 

ambiente de ensino, aprendizagem, comunicação e interação entre 

professor, aluno e conteúdo. A ferramenta pode ser utilizada em 

uma turma, durante o decorrer das aulas, e também pode analisar 

dados de uma turma já encerrada. A análise em tempo real permite 

que haja uma intervenção imediata por parte do professor. A partir 

do que foi observado durante esta pesquisa, pretende-se para 

trabalhos futuros automatizar a análise das trilhas de 

aprendizagem, por meio de aprendizagem de máquina e/ou 

mineração de dados, reduzindo o esforço necessário, por parte do 

professor, para compreender o comportamento dos seus alunos. 

Com isso, será possível fornecer diagnósticos e sugestões de ações 

a serem tomadas.  
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O modelo também pode contribuir para solucionar problemas 

como o cold start, quando um sistema precisa realizar 

recomendações, mas ainda não possui dados sobre os usuários, 

conforme [18], auxiliar recomendações de grupos de alunos para a 

realização de atividades colaborativas, acompanhar a evolução de 

um aluno ao longo do tempo, verificar a influência dos recursos 

disponibilizados com as taxas de aprovação e reprovação, associar 

o comportamento do aluno a tendências de evasão, verificar quais 

trilhas melhoram o desempenho do aluno, e também contribuir 

para a criação de AVAs adaptativos. Assim, o modelo 

apresentado, pode se tornar uma nova fonte para mineração e 

análise de dados educacionais em ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

7. AGRADECIMENTOS 
Parte dos resultados apresentados neste artigo foram obtidos 

através de atividades de P&D do projeto PROMOBILE 

patrocinado pela Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda nos 

termos da lei federal brasileira nº 8.248/91. Agradecemos também 

à FAPEAM pelo suporte financeiro concedido para a realização 

do projeto ao qual o artigo pertence. E ao ‘MobMoodle: um 

ambiente para suporte à aprendizagem móvel’, Edital FAPEAM 

016/2013 ProTI-Pesquisa. 

8. REFERÊNCIAS 
[1] Paes, R. B., Malaquias, R., Guimarães, M. & Almeida H. 

(2013) Ferramenta para a Avaliação de Aprendizado de 

Alunos em Programação de Computadores. In: XXIV 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 

2013), Campinas.  

[2] Gomes, E. H. & Pimentel, E. P. (2013) Personalização do E-

Learning Baseado no Nível de Aquisição de Conhecimentos 

do Aprendiz. In: XXIV Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação (CBIE 2013), Campinas.  

[3] Müller, L. & Silveira, M. S. (2013) Podes me ajudar? 

Apoiando a formação de pares em sistemas de ajuda em 

pares através de técnicas de recomendação. In: XXIV 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 

2013), Campinas.  

[4] Carneiro, M. L. F. & Garbin J. (2013) “Como me vejo?” 
como dinâmica de apresentação em cursos a distância. In: 

XXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(SBIE 2013), Campinas.  

[5] Ferreira, L. G. A., Barbosa, J. L. V. & Gluz, J. C. (2013) Um 

Modelo de Recomendação Ubíqua de Conteúdo para Grupos 

de Aprendizes. In: XXIV Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação (SBIE 2013), Campinas.  

[6] Lucena, K. K. T., Silva, J., Oliveira, E. H. T., Gadelha, B. & 

Lucena, W. (2014) Um Sistema Multiagente para Suporte a 

Mobile Learning em Educação a Distância. In: XIX 

Conferência Internacional sobre Informática na Educação - 

TISE 2014, Fortaleza.  

[7] Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning. 

[Online]. Disponível em: http://moodle.org/. 

[8] Adesina, A. & Molloy, D. (2011) A Business Process 

Management Based Virtual Learning Environment: 

Customised Learning Paths. In: International Conference on 

Computer Supported Education (CSEDU), Noordwijkerhout. 

[9] Teutsch, P. & Bourdet, J.-F. (2010) How to see training 

paths in learning management systems?. In: Proceedings of 

the 10th International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT), 2010.  

[10] Schröck J., Bargel, B., Roller, W. & Rauner, A. (2010) 

Learning maps usage of cartographic metaphors for 

orientation in e-learning courses. In: IADIS International 

Conference on e-Learning, part of the IADIS Multi 

Conference on Computer Science and Information Systems, 

Freiburg.  

[11] Cerezo, R., Suarez, N., Núñez, J. C. & Sánchez-Santillán, M. 

(2014) eGraph tool: Graphing the learning process in LMSs. 

In: International Conference on Learning Analytics and 

Knowledge, Indianapolis.  

[12] Sitthisak, O., Gilbert, L. & Albert, D. (2013) Learning in 

Moodle using Competence-Based Knowledge Space Theory 

and IMS QTI. In: International Computer Science and 

Engineering Conference (ICSEC), Nakorn Pathom, Thailand. 

[13] Pires, J. M. & Cota, M. P. (2010) Evolutive mechanism for 

e-Learning platforms: A new approach for old methods. In: 

IEEE EDUCON Education Engineering, Madrid, Spain.  

[14] Vantroys, T. & Peter, Y. (2003) COW, a Flexible Platform 

for the Enactment of Learning Scenarios. In: Groupware: 

Design, Implementation, and Use (Lecture Notes in 

Computer Science), vol. 2806, pp. 168-182.  

[15] Wisuttikul, T. & Boonmee, C. (2004) A Study of Coaching 

Assisted System using Learning Object Value Model. In: 

IEEE Region 10 Conference (TENCON 2004), Chiang Mai.  

[16] Marquez, J., Ortega, J., Gonzalez-Abril, L. & Velasco, F. 

(2008) Creating adaptive learning paths using ant colony 

optimization and Bayesian networks. In: International Joint 

Conference on Neural Networks (IJCNN), Hong Kong.  

[17] Barnes, T. (2005) The Q-matrix method: Mining student 

response data for knowledge. In: American Association for 

Artificial Intelligence 2005, Educational Data Mining 

Workshop.  

[18] Ramos, D. B., Oliveira, E. H. T., Ramos, I. M. M. & 

Oliveira, K. M. T. (2015) Trilhas de Aprendizagem em 

Ambientes Virtuais de Ensino-aprendizagem: Uma Revisão 

Sistemática da Literatura. In: XXVI Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação, Maceió.  

[19] Gutiérrez, S., Pardo, A. & Kloos, C. D. (2006) Finding a 

learning path: toward a swarm intelligence approach. In: 

Proceedings of the 5th IASTED International Conference on 

Web-based Education, Puerto Vallarta.  

[20] Ramos, D. B. & Oliveira, E. H. T. (2015) Relatório Técnico 

da Revisão Sistemática de Literatura sobre Trilhas de 

Aprendizagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

Manaus. [Online]. Disponível em: 

http://mobmoodle.icomp.ufam.edu.br/projeto/?page_id=10. 

 



244

Data Warehouse para analizar datos de pruebas 
educacionales estandarizadas 

 

Carolina Zambrano 
UDEC 
Chile 

carolinazambrano@gmail.com 
 

Pedro Salcedo 
UDEC 
Chile 

paslagos@gmail.com 

Dario Rojas 
UDEC 
Chile 

dfrojas@gmail.com 

  

 
ABSTRACT 
In the educational sphere, much information comes from 

standardized tests. This information, when it is changing over time 

and large size, can be studied through multidimensional analysis 

provides by Data Warehouse system, making it possible to use this 

tool in the support decision making. This paper presents a data 

Warehouse Conceptual Schema that serves as a model to analyze 

and interpret the historical results of standardized tests, using as a 

case study the PISA test conducted by the OECD. Furthermore, the 

result of the analysis is related to public policies in the education 

area in the country Chile. From an educational standpoint the 

analyzes presented clearly show the benefit of multidimensional 

analysis, and they serve for historical tracking of the results 

obtained by PISA test of countries. All this is achieved by 

establishing a methodological framework to replicate the process 

carried out and can be applied in other different standardized 

educational tests. 

RESUMEN 
En el ámbito educacional existe mucha información que proviene 

de fuentes como las pruebas estandarizadas. Esta información, al 

ser cambiante en el tiempo y de gran volumen, puede ser estudiada 

a través del análisis multidimensional que provee un Data 

Warehouse, haciendo posible utilizar dicha herramienta en el apoyo 

a la toma de decisiones. En este trabajo, se generó un Esquema 

Conceptual de Data Warehouse que sirve de modelo para analizar 

los resultados históricos de pruebas estandarizadas, utilizando 

como caso de estudio la prueba PISA realizada por la OECD. 

Además, el resultado del análisis es relacionado con las políticas 

públicas en el área educación en el país Chile. Desde un punto de 

vista educacional, los análisis presentados muestran claramente el 

beneficio del análisis multidimensional y sirven para realizar un 

seguimiento histórico de los resultados obtenidos por los países en 

la prueba PISA. Todo lo anterior se logra estableciendo un marco 

metodológico que permite replicar el proceso llevado a cabo con tal 

de ser aplicado en distintas pruebas educacionales estandarizadas. 

Categories and Subject Descriptors 

Education---Data management systems---Software Engineer 

General Terms 

Education, Data Analysis 

Keywords 

Multidimensional analysis, data warehouse, standardized tests. 

1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, las organizaciones educacionales cuentan con 

mucha información proveniente de procesos académicos, procesos 

de gestión curricular, entre otros. Estos datos suelen registrarse en 

sistemas de información. También existen fuentes de información 

educacional en los estudios que se realizan al interior de los 

establecimientos tal como; estudios sobre estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, estudios sobre estrategias de aprendizaje tales 

como [9, 10, 12, 16, 24, 32]. Estos estudios deberían ser 

registrados de forma sistemática. Y de esta forma se podría utilizar 

esta información para realizar un seguimiento. Una forma de 

realizar este seguimiento es a través de un Data Warehouse que 

permite un estudio de tipo longitudinal.  

En el ámbito internacional, la prueba estandarizada PISA 

(Programme for International Student Assessment) representa una 

fuente importante de información educacional. PISA es realizada 

por la OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development). Otras pruebas estandarizadas internacionales son 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) y 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). En este 

sentido, podemos considerar que realizar análisis sobre los datos de 

los resultados de pruebas estandarizadas es una oportunidad para 

encontrar respuestas desde los mismos datos y revisar cuál ha sido 

la tendencia histórica de los indicadores que se miden en el tiempo 

y que pueden ser explorados desde distintas dimensiones. 

PISA está dirigida a estudiantes de 15 años [23] y se realiza cada 

tres años. En cada ciclo se enfatiza un dominio de evaluación. Los 

dominios son Lectura, Matemáticas y Ciencias. En el año 2000 el 

principal dominio fue Lectura, en el año 2003 el dominio era 

Matemáticas, en el año 2006 el dominio correspondió a Ciencias y 

así sucesivamente. En Chile se aplica desde el año 2000. El 

objetivo de PISA es comparar los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes en los distintos sistemas educativos de los países 

miembros de la OECD. 

En este contexto nos podemos preguntar, ¿es posible utilizar la 

información de PISA para revisar tendencias históricas de los 

estudiantes respecto de la variable socioeconómica y estudios de 

los padres usando un Data Warehouse? ¿Estos resultados se 

pueden relacionar con las políticas públicas en el área educación de 

cada país?  

Desde el punto de vista de la tecnología cabe preguntarse, ¿qué 

ventajas nos ofrece el análisis multidimensional de los datos de 

PISA usando un Data Warehouse?, ¿es posible generar un esquema 

conceptual que sirva de modelo para interpretar los resultados 

históricos de pruebas estandarizadas usando los Data Warehouse? 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 244  - 252. Santiago de Chile.
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Para dar respuesta a estas interrogantes se pueden utilizar 

herramientas de Minería de Datos Educacional tal como Data 

Warehouse [4,18] y/o minería de datos [2,15] aunque cabe precisar 

que en este estudio en curso sólo nos centraremos en los Data 

Warehouse como etapa inicial. 

2. Data Warehouse 
El Según Chaudhuri [4] un Data Warehouse es una colección de 

datos orientada a un determinado ámbito, por ejemplo, al ámbito 

educacional. Además, es integrado y variable en el tiempo, ya que 

reúne información histórica (información cambiante en el tiempo). 

Y es utilizado para procesar información histórica a través del 

análisis multidimensional generalmente como apoyo a la toma de 

decisiones. 

Los elementos principales de un Data Warehouse son dimensiones, 

hechos y medidas [4,17,18]. 

Una dimensión permite agrupar información respecto a un área o 

un aspecto para el análisis [4,17,18]. Algunos ejemplos de 

dimensiones en el ámbito educacional son estudiantes, tipo de 

prueba que rinde un estudiante, situación socioeconómica a la que 

pertenece un estudiante, carrera que cursa, etc. Es importante 

señalar que la dimensión tiempo siempre está presente. 

Los hechos representan un cruce de información entre dos o más 

dimensiones [4,17,18], por ejemplo, el cruce de información entre 

la dimensión estudiante y la dimensión tipo de prueba que rinde. 

Las medidas son valores numéricos que resultan desde el cruce de 

las dimensiones y representan indicadores que dan utilidad a los 

hechos. Un ejemplo de medida es la “cantidad de estudiantes por 
cada tipo de prueba según su situación socioeconómica”, donde la 
medida es cantidad de estudiantes y las dimensiones cruzadas son 

tipo de prueba, estudiante y situación socioeconómica. En este 

sentido, un Data Warehouse es una herramienta que permite una 

rápida navegación y reportabilidad de las medidas y dimensiones 

de una forma más ágil y eficiente computacionalmente que realizar 

los mismos cálculos en una base de datos tradicional. 

Adicionalmente, se debe considerar que las medidas representan 

valores numéricos, así el tipo de análisis que se puede realizar con 

un Data Warehouse es de tipo cuantitativo.  

En este sentido, el análisis de datos educacionales mediante Data 

Warehouse y/o minería de datos, ha sido recalcado por algunos 

autores que han indicado que las instituciones de educación 

superior pueden utilizar la información que se acumula de sus 

procesos curriculares, académicos, ambientes virtuales de 

aprendizaje, etc., con el fin de mejorar la gestión educacional 

[11,21]. De este modo, nace el concepto de Minería de Datos 

Educacional (MDE) [1,30] que otorga un sin número de ventajas y 

oportunidades, como lo señalan Calvet y Juan [3]. No obstante, lo 

anterior, deseamos destacar que ningún autor ha estudiado la 

utilidad de los Data Warehouse en datos educacionales que 

provienen desde estudios como la prueba PISA o cualquier otro 

tipo de estudio educacional que provenga de pruebas 

estandarizadas. 

En virtud de ello, podemos dar cuenta de investigaciones 

relacionadas con Data Warehouse en contextos educacionales tales 

como los trabajos [19, 28, 36, 37, 38]. En estos trabajos, la fuente 

de información proviene de sistemas curriculares. Además, entre 

las investigaciones que se han concentrado en aplicar técnicas de 

minería de datos a datos educacionales sin utilizar Data Warehouse 

encontramos el trabajo [29] que aplica minería de datos sobre la 

información generada en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y 

el trabajo de [26] que utiliza redes neuronales para predecir el éxito 

académico de estudiantes usando los datos de PISA.  

En consecuencia, dadas las ventajas de aplicar el enfoque de MDE 

ya sea mediante Data Warehouse y/o minería de datos es que 

resulta interesante plantear este proyecto, de carácter preliminar, 

con el objetivo de realizar un análisis multidimensional de los datos 

educacionales que provienen del estudio que se realiza a través de 

la prueba PISA. De este modo se podría usar el Data Warehouse 

como herramienta de apoyo al seguimiento de las políticas 

públicas, en el sentido que permite un estudio longitudinal.  

La propuesta considera el diseño e implementación del Data 

Warehouse usando dos indicadores incluidos en PISA que son 

HISEI y HISCED. El primero corresponde al mayor índice 

socioeconómico de los padres (HISEI) y el segundo representa al 

mayor grado de educación alcanzado por los padres (HISCED). 

Estos índices fueron seleccionados debido a que están presentes en 

todas las versiones del estudio de PISA que se pueden descargar 

desde la página de la OECD.  

Es importante indicar que el diseño e implementación del Data 

Warehouse usando datos de un estudio de gran escala como lo es 

PISA permitirá mostrar su utilidad en un caso que no es común, ya 

que la mayoría de las investigaciones han realizado análisis desde 

información proveniente de procesos académicos y no desde 

información proveniente de estudios, como PISA. Además, nuestro 

estudio considera la propuesta de un esquema conceptual que sirve 

como modelo para analizar los resultados históricos de pruebas 

estandarizadas usando como herramienta los Data Warehouse. Este 

modelo se esquematiza a continuación, en la metodología. 

3. Metodología 
La metodología se compone de 4 etapas. La primera etapa consiste 

en determinar dimensiones, medidas e indicadores desde datos de 

pruebas estandarizadas. Luego, en la segunda etapa se diseña el 

esquema conceptual del Data Warehouse para pruebas 

estandarizadas. La tercera etapa corresponde al análisis de 

información desde el Data Warehouse de pruebas estandarizadas. 

Y la última etapa es proyectar el análisis histórico obtenido desde 

el Data Warehouse como aporte a las políticas educacionales del 

país en estudio. 

La Figura 1 muestra un esquema que resume la metodología y sus 

etapas con el objetivo de establecer un esquema conceptual que 

sirva de soporte para analizar datos que provienen de pruebas 

estandarizadas como PISA usando como herramienta un Data 

Warehouse. Es importante resaltar que para validar la metodología 

se utiliza los datos de PISA. 

Cabe mencionar que este estudio es de tipo longitudinal, y la 

muestra está dada por la cantidad de registros que se cargaran en la 

implementación del Data Warehouse. 
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estudio considera la propuesta de un esquema conceptual que sirve 

como modelo para analizar los resultados históricos de pruebas 

estandarizadas usando como herramienta los Data Warehouse. Este 

modelo se esquematiza a continuación, en la metodología. 

3. Metodología 
La metodología se compone de 4 etapas. La primera etapa consiste 

en determinar dimensiones, medidas e indicadores desde datos de 

pruebas estandarizadas. Luego, en la segunda etapa se diseña el 

esquema conceptual del Data Warehouse para pruebas 

estandarizadas. La tercera etapa corresponde al análisis de 

información desde el Data Warehouse de pruebas estandarizadas. 

Y la última etapa es proyectar el análisis histórico obtenido desde 

el Data Warehouse como aporte a las políticas educacionales del 

país en estudio. 

La Figura 1 muestra un esquema que resume la metodología y sus 

etapas con el objetivo de establecer un esquema conceptual que 

sirva de soporte para analizar datos que provienen de pruebas 

estandarizadas como PISA usando como herramienta un Data 

Warehouse. Es importante resaltar que para validar la metodología 

se utiliza los datos de PISA. 

Cabe mencionar que este estudio es de tipo longitudinal, y la 

muestra está dada por la cantidad de registros que se cargaran en la 

implementación del Data Warehouse. 
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Figura 1: Esquema metodológico, con las etapas para analizar 

información desde pruebas estandarizadas usando un Data 

Warehouse. 

3.1 Etapa 1: Determinar dimensiones, 
medidas e indicadores desde datos. 

Esta es la primera etapa del marco metodológico presentado en la 

Figura 1 y consiste en determinar dimensiones, medidas e 

indicadores desde los datos de pruebas estandarizadas. En este 

estudio se utilizan los datos de PISA que son de libre disposición y 

se pueden descargar desde la página Web de la OECD bajo el 

nombre de Manual for the PISA database. 

Tabla 1: Dimensiones del Data Warehouse PISA. 

Dimensiones  Descripción de las Dimensiones 

Alumno 
Describe las características de 

alumno. 

País 
Representa las características de 

país como el nombre del país. 

Tipo de Prueba 
Indica el tipo de prueba Ciencia, 

Lectura, Matemática. 

Socioeconómica Indica el nivel socio económico 

Tiempo 
Indica los años de aplicación de 

PISA 

Padres 
Indica el nivel de escolaridad de los 

padres 

La Tabla 1 y 2 muestran las dimensiones y medidas que se 

determinaron producto del análisis riguroso de las fuentes de PISA. 

Tabla 2: Medidas del Data Warehouse PISA 

Medidas e 
Indicadores 

Descripción de las Medidas e 
Indicadores 

Cantidad de estudiantes 
Medida que sirve para mostrar la 

cantidad de estudiantes. 

Promedio 
Medida que sirve para mostrar el 

promedio de estudiantes. 

HISEI 
Indicador sobre el mayor índice 

socio económico de los padres. 

HISCED 

Indicador sobre el mayor grado 

de educación alcanzado por los 

padres del estudiante. 

 

Es importante indicar que el tamaño de la muestra en este caso está 

representado por la cantidad de registros que se cargan en el Data 

Warehouse. La herramienta que se utiliza para implementar el Data 

Warehouse es SQL Server [14]. 

 

3.2 Etapa 2: Diseñar el esquema conceptual 
del Data Warehouse.  

En esta segunda etapa del marco metodológico, presentado en la 

Figura 1, se diseñó el esquema conceptual del Data Warehouse de 

pruebas estandarizadas. Para realizar el diseño multidimensional de 

un Data Warehouse existen enfoques impulsados por los datos, 

enfoques impulsados por la demanda y enfoques híbridos [5]. En el 

caso de PISA se llevó a cabo un enfoque orientado a los datos, lo 

que consistió en analizar detalladamente las fuentes de datos de la 

prueba estandarizada PISA para determinar los elementos del Data 

Warehouse tales como medidas y dimensiones que eran posibles de 

considerar con los datos disponibles. 

Es importante indicar que en el diseño de un Data Warehouse se 

distinguen tres etapas que son diseño conceptual, diseño lógico y 

diseño físico. Este último sirve para la implementación final antes 

de realizar el análisis multidimensional [22,25,31].  

En esta investigación, el diseño conceptual del Data Warehouse 

representa el modelo de Data Warehouse para pruebas 

estandarizadas como PISA y es independiente de la 

implementación. Esta independencia ha sido estudiada y explicada 

en diversos trabajos [4,22,25]. La notación que se utiliza para 

representar el esquema conceptual del Data Warehouse para la 

prueba estandarizada PISA es la definida por Malinowski y 

Zimányi [22] en el modelo MultiDim. 

La Figura 2 muestra el esquema conceptual del Data Warehouse 

para pruebas estandarizadas como PISA. 

 

Figura 2: Esquema Conceptual del Data Warehouse para 
prueba estandarizada, usando notación de Malinowski y 

Zimányi [22]. 
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El esquema conceptual de la Figura 2 tiene seis dimensiones, que 

representan las diferentes perspectivas desde las cuales se puede 

analizar la información de PISA. 

3.3 Etapa 3 y 4: Analizar información desde 
Data Warehouse. 
Posterior al diseño, se implementa el Data Warehouse para analizar 

datos de pruebas estandarizadas. Esto implica generar el esquema 

mostrado en la Figura 2 a nivel lógico y físico en la herramienta 

Sql Server. En ésta se cargan los registros históricos de la prueba 

estandarizada PISA para los años 2000, 2003, 2006 y 2009. 

Una vez implementado el Data Warehouse, se utiliza el análisis 

multidimensional que consiste en obtener información resumida de 

tipo cuantitativa representada por tendencias históricas mediante el 

cruce de los datos a través de las dimensiones generadas en el Data 

Warehouse. Es importante indicar que la dimensión tiempo siempre 

estará presente en un análisis multidimensional usando Data 

Warehouse y permite representar las tendencias en el tiempo. 

La proyección del análisis multidimensional en las políticas 

públicas se realiza revisando estudios de carácter cualitativo. De 

esta forma se triangula la información cuantitativa que otorga el 

Data Warehouse a través de las tendencias históricas con lo que se 

ha estudiado respecto a los modelos educativos de los distintos 

países.  

En los resultados que se presentan en el siguiente apartado se 

utiliza el caso del país Chile para proyectar el análisis en las 

políticas públicas de dicho país. 

4. Resultados 
En este apartado se exponen una serie de reportes generados a 

través de la implementación del Data Warehouse para la prueba 

PISA. 

La Figura 3 muestra la evolución de los puntajes promedio de los 

países participantes de Latinoamérica para los años 2000, 2003, 

2006 y 2009. La tendencia muestra un crecimiento sostenido en 

Chile y Brasil logrando una mejora por sobre los 30 puntos cada 

uno. 

 

Figura 3 - Puntajes Promedio Latinoamérica 2000, 2003, 
2006 y 2009. 

La Figura 4 muestra los puntajes promedio agrupados por nivel 

socioeconómico en Chile para los años 2000, 2003, 2006 y 2009. 

Existe una diferencia de más de 100 puntos entre los niveles 

socioeconómicos más bajos y los más altos. Esto nos indica que el 

nivel socioeconómico es factor que incide en los resultados como 

ya se ha demostrado en otros estudios [26,34]. 

 

 

Figura 4 - Puntajes Promedio por Nivel Socioeconómico 

La Figura 5 muestra los puntajes promedio agrupados por el nivel 

de escolaridad alcanzado por los padres de los estudiantes. Los 

niveles están representados desde 0 a 6 como se indica a 

continuación: 

 Nivel 0: Sin Educación. 

 Nivel 1: Primaria. 

 Nivel 2: Primer ciclo de Secundaria. 

 Nivel 3: Secundaria Humanista. 

 Nivel 4: Secundaria Nivel Técnico. 

 Nivel 5: Pregrado. 

 Nivel 6: Postgrado. 

 

Desde la información presentada en la Figura 5, se observa que en 

Chile existe relación entre el puntaje obtenido por el estudiante y el 

nivel de escolaridad de los padres. Si se relaciona el resultado 

mostrado en la Figura 5 con los resultados mostrados en la Figura 

4, se aprecia el mismo patrón en la tendencia histórica. Este 

resultado refleja la agrupación que la sociedad chilena ha 

presentado en su sistema Educacional, donde, a mayores recursos 

económicos y mayor nivel de escolaridad de los padres, se 

evidencian mejores resultados de sus hijos en los puntajes 

obtenidos en pruebas como PISA. Esto también se refleja en 

estudios como el de Salazar y Leihy [33]. 

 

 

Figura 5 - Puntajes Promedios por Nivel de Escolaridad de 
los Padres 
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La Figura 6 muestra la evolución de los puntajes promedios de las 

distintas pruebas entre 2000, 2003, 2006 y 2009. Como se 

observa, la prueba de Lenguaje presenta el mayor progreso con una 

diferencia de 60 puntos entre el 2000 y el 2009, seguida de 

Ciencias con una mejora de 30 puntos. Sin embargo, en 2012 el 

puntaje promedio en Lenguaje fue de 441 lo que indica un 

estancamiento. Respuestas a esta situación se encuentran en el 

modelo educacional chileno y en las políticas públicas en educación 

como lo señalan también los siguientes estudios [7,8,34]. 

 

Figura 6 - Puntajes Promedio por Prueba para Chile 

 

La Figura 7 muestra la evolución de los puntajes promedio para la 

prueba de Lenguaje por género entre 2000, 2003, 2006 y 2009 en 

Chile. Las mujeres mostraron una clara tendencia en alza en esta 

prueba, mientras que los hombres mantuvieron sus resultados entre 

el 2006 y el 2009. 

 

Figura 7 - Puntajes Promedios de Lenguaje por Género 

La Figura 8 muestra la tendencia de los puntajes promedio para la 

prueba de ciencias por género entre los años 2000, 2003, 2006 y 

2009 en Chile. Tanto mujeres como hombres mostraron una 

tendencia positiva. Sin embargo, los hombres en promedio 

obtuvieron mejores resultados en esta prueba. Esta misma 

tendencia se observa en la Figura 9. 

 

 

Figura 8 - Puntajes Promedio en Ciencias por Género 

 

Se observa en la Figura 9 la evolución de los puntajes promedio 

para la prueba de matemáticas por género entre los años 2000, 

2003, 2006 y 2009 en Chile. En esta prueba el puntaje de los 

hombres presentó una clara tendencia positiva, mientras que las 

mujeres no presentaron una tendencia positiva. La tendencia de los 

hombres con mejor puntaje en ciencias es un claro reflejo de la 

cantidad de mujeres que estudian carreras del área ciencias y 

matemática. Estudios relacionados con la presencia de mujeres en 

educación superior coinciden con esta tendencia de baja relación 

entre ciencia, matemática y mujeres [6, 27]. Por lo cual una tarea 

importante y un trabajo aún pendiente es fomentar la presencia de 

mujeres en ciencias, matemáticas e ingeniería [13,20]. 

 

 

Figura 9 - Puntajes Promedios en Matemáticas por Género 

La Figura 10 muestra los puntajes promedios de Chile y algunos 

países miembros de la OECD. Como se observa algunos países 

miembros de la OECD tuvieron una clara tendencia a la baja. 

Mientras que otros mantuvieron niveles de rendimiento. Es 

interesante observar que Chile se encontraba a 30 puntos de los 

países miembros de la OECD. 
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Figura 10 - Chile VS Países OECD 

La Figura 11 muestra el nivel de escolaridad de los padres para los 

países de Latinoamérica para los años 2000, 2003, 2006 y 2009. 

Se observa que Chile junto con Argentina muestran los niveles de 

escolaridad más altos. 

 

 

Figura 11 - Nivel de Escolaridad de los Padres en los países 
latinoamericanos 

En síntesis, los resultados analizados anteriormente desde la 

información presentada en los gráficos, nos proporciona un primer 

acercamiento a la potencialidad del análisis multidimensional que 

nos otorga la tecnología de los Data Warehouse [4,17,18]. La 

potencialidad está en la rapidez que otorga la tecnología para 

procesar el volumen de datos que otorgan los estudios de gran 

escala con información de pruebas estandarizadas como PISA, 

TIMSS, PIRLS y SIMCE5. Es fundamental indicar que la 

tecnología que permite procesar la información del Data 

Warehouse implementado es OLAP (On-Line Analytical 

Processing) como lo señala Chaudhuri y Umeshwar [4]. Esta 

tecnología es la que permitirá potencialmente soportar la gran 

cantidad de datos históricos que se cargarán en el tiempo en el Data 

Warehouse diseñado. Es decir, cuando se agreguen los datos del 

estudio PISA 2012 y 2015 no será necesario redefinir el esquema 

conceptual pues éste ya ha sido concebido como un modelo para 

analizar los datos de PISA. Metodológicamente esta independencia 

entre el diseño conceptual y la implementación representan una 

gran ventaja.  

Desde un punto de vista educacional los análisis presentados, a 

pesar de que son preliminares, muestran claramente el beneficio del 

análisis multidimensional. Y sirven para realizar un seguimiento 

histórico de los resultados obtenidos por los países en la prueba 

estandarizada PISA. De este modo, los resultados se pueden 

relacionar con las políticas públicas en el área educación de los 

distintos países. Así las acciones que se llevan a cabo en dichas 

políticas públicas de cada país se verán reflejadas de forma 

positiva o no en los resultados de las mediciones estandarizadas 

como PISA. 

También se aprecia que la información obtenida a través del 

análisis multidimensional se puede complementar y/o validar con lo 

que estudios de carácter cualitativo han indicado respecto a las 

políticas públicas en el ámbito educacional. 

Finalmente, se puede señalar que los indicadores que se analizan 

multidimensionalmente a través de un seguimiento histórico, sirven 

como un suministro para realizar análisis en pro de tomar 

decisiones de forma científica. Es decir, si las tendencias históricas 

de los datos indican que existen problemas, entonces se debería 

actuar para buscar soluciones que permitan mejorar los resultados. 

Esto incidirá de forma positiva en la calidad de la educación. 

A continuación, se presenta la discusión en relación a los 

resultados obtenidos, la funcionalidad y generalidad del esquema 

conceptual del Data Warehouse para pruebas estandarizadas y 

algunas relaciones de los resultados de Chile con las políticas 

públicas en educación y la proyección del trabajo realizado. 

 

5. Discusión 
De los resultados analizados con anterioridad es importante señalar 

que en el ámbito educacional es relevante estudiar el progreso 

histórico de los resultados obtenidos en estudios de carácter 

internacional como lo es PISA con el fin de evaluar si las acciones 

que cada gobierno impulsa a través de sus políticas públicas en 

esta área muestran resultados significativos en el tiempo. 

 

En este sentido, los resultados del análisis multidimensional usando 

un Data Warehouse mostraron que Chile fue el país con los 

mejores puntajes promedio de Latinoamérica y que junto con 

Brasil, lograron mejoras más significativas para los años 2000, 

2003, 2006 y 2009. También se mostró una relación directa entre 

el nivel socioeconómico de los estudiantes y su puntaje promedio 

alcanzado en las pruebas PISA. Lo que significa que a medida que 

aumentó el nivel socioeconómico del estudiante también lo hizo su 

puntaje promedio. Así coincidimos con [26] que en su trabajo 

utilizan redes neuronales para predecir el éxito académico de 

estudiantes usando los datos de PISA y logran determinar que la 

variable socioeconómica tiene un gran valor predictivo del 

rendimiento académico. 

También se puede señalar que al analizar los resultados de Chile 

obtenidos a través del Data Warehouse de PISA existe una clara 

relación de ellos con las políticas públicas que dirigen el sentido de 

la gestión de la enseñanza obligatoria en Chile entre los periodos de 

1990 y 2010. Así se observa que existe coincidencia con lo que 

señalan  Donoso y Donoso [7, 8] respecto de que se ha logrado 

progresos importantes en materia de cobertura e incremento 

presupuestario, sin embargo, no han sido equivalentes sus avances 

en la calidad de la educación, pese a que en la comparación 

internacional PISA Chile mejora su posición. 

En términos generales, el análisis multidimensional de los datos de 

PISA presentado también muestra que algunos países desarrollados 

han paulatinamente disminuido sus puntajes promedios en las 
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diferentes pruebas esto debería encontrar respuestas en las políticas 

públicas de cada país. Por lo cual el Data Warehouse de los datos 

de PISA es una herramienta útil para realizar un seguimiento 

histórico de las acciones o programas que se llevan a cabo en cada 

país. 

Respecto de la utilidad de los Data Warehouse en el ámbito de la 

educación coincidimos con otros autores como [19, 28, 36, 37, 38] 

respecto a sus ventajas como herramienta para realizar un 

seguimiento en base a la información histórica que se almacena en 

el Data Warehouse. De este modo, el seguimiento debe apuntar a 

tomar acciones en pro de mejorar algún aspecto en el ámbito 

educacional.  

Sobre el esquema conceptual que representa el modelo para el 

análisis de datos de la prueba estandarizada PISA es importante 

indicar que su sintaxis gráfica está representada por el modelo 

MultiDim de Malinowski y Zimányi [22]. Por esta razón, al ser un 

esquema conceptual, se hace independiente de su implementación, 

es decir, se podría utilizar cualquier herramienta para su desarrollo, 

lo que implica que el valor fundamental está en haber concebido 

dicho esquema conceptual. 

En relación a la implementación, es importante indicar que un 

punto clave en el proceso de desarrollo e implementación fue el 

análisis de los datos proporcionados por el estudio de PISA, lo que 

permitió establecer que HISEI y HISCED serían los indicadores 

implementados. Cabe destacar que en esta etapa también se 

descartaron otros posibles indicadores por no tener la continuidad 

necesaria de datos dentro de todas las versiones del estudio PISA lo 

que significa no poder mostrar tendencias en el tiempo. Si bien, los 

resultados se centraron en el análisis de la información de Chile, el 

esquema conceptual del Data Warehouse PISA es aplicable a 

cualquier país del estudio. Por lo cual el diseño es reutilizable. 

Luego, si buscamos un nuevo caso de aplicación de Data 

Warehouse con datos de estudios educacionales y/o pruebas 

estandarizadas podríamos utilizar la información del Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en Chile para 

encontrar las tendencias históricas y luego comparar los resultados. 

Examinando cómo las acciones o políticas públicas en educación 

tienen relación con las tendencias encontradas.  

También encontramos proyección de esta investigación en la 

prueba estandarizada TIMSS, en este caso los tipos de prueba son 

Matemática y Ciencia. De este modo, se proyectan claramente 

nuevos casos de uso del esquema conceptual concebido para datos 

de pruebas estandarizadas por lo cual podríamos indicar que es un 

modelo dada su generalidad de uso en el ámbito educacional. 

De esta forma, se ha mostrado que es posible utilizar información 

de estudios de gran escala para ser analizada con la tecnología que 

provee un Data Warehouse con el objetivo de realizar seguimientos 

y revisiones a las tendencias históricas. Por eso las proyecciones de 

este trabajo son variadas, ya que, por ejemplo, a nivel nacional en 

Chile se podría utilizar el mismo esquema conceptual del Data 

Warehouse propuesto con los datos del estudio SIMCE. Y a nivel 

internacional con las pruebas TIMSS y PIRLS. 

6. Conclusiones 

Se ha presentado un análisis multidimensional, de carácter 

preliminar, de los datos de la prueba estandarizada PISA usando un 

Data Warehouse. Este análisis debió potenciar competencias 

tecnológicas con competencias de análisis en el ámbito 

educacional, social y de políticas públicas. La unión de estas 

competencias nos permite concluir que: 

 Respecto al análisis de los datos de una prueba estandarizada 

como lo es PISA se indica: 

 Se ha  propuesto un esquema conceptual para 

representar el Data Warehouse de la prueba 

estandarizada PISA. Dicho esquema conceptual puede 

ser reutilizado como modelo en otros estudios, según se 

señaló en la discusión. La reutilización depende de que 

las dimensiones de interés sean estudiantes, tipo de 

prueba, situación socioeconómica, escolaridad de padres 

y tiempo. En consecuencia, se puede hablar de un modelo 

para analizar información de pruebas estandarizadas a 

través del uso del Data Warehouse como herramienta de 

apoyo al seguimiento de las políticas públicas.   

 Respecto a los resultados: 

 Permiten representar tendencias históricas a través de las 

dimensiones. Lo anterior requirió un proceso de análisis 

previo riguroso, respecto de la información que entrega 

la OECD a través de los resultados de la prueba PISA. 

Este análisis riguroso permitió generar el modelo que se 

indicó en el punto anterior.   

 Respecto del uso de la tecnología que proveen los Data 

Warehouse (también llamados Data Warehouse) para analizar 

la información de estudios de gran escala como lo es la prueba 

estandarizada PISA se indica: 

  

 El mayor potencial está dado por la rapidez que otorga la 

tecnología para procesar una gran cantidad de datos. Es 

decir, una de las ventajas principales de este tipo de 

tecnología se basa en la estructura de la información que 

es multidimensional. Esta estructura permite realizar 

consultas relacionadas con indicadores y el tratamiento 

jerarquizado. Los reportes que se generan a través del 

Data Warehouse permiten apoyar a la toma de decisiones 

que se basan en un análisis de naturaleza 

multidimensional. 

En relación a las preguntas de investigación se concluye que: 

 Fue posible generar un esquema conceptual que sirve de 

modelo para interpretar los resultados históricos de pruebas 

estandarizadas usando como herramienta los Data Warehouse. 

 También se mostró fue posible relacionar los resultados de un 

análisis multidimensional de los datos de PISA con las 

políticas públicas en el área educación.  

 Es posible utilizar la información de PISA para encontrar 

tendencias históricas de los estudiantes respecto de la variable 

socioeconómica y estudio de los padres. 

Como trabajo futuro se cargarán los datos de PISA del año 2012 en 

el Data Warehouse, lo que no implica realizar cambios al modelo 

conceptual, sino que sólo nos permitirá continuar analizando las 

tendencias históricas. Pues como se explicó en el desarrollo de esta 

investigación el esfuerzo está en generar el esquema conceptual que 

sirve como modelo para las investigaciones proyectadas. 
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ABSTRACT 
This paper presents the evaluation process of the user experience 
offered by Bicicletar and Meu Ônibus, two applications that 
support urban mobility and cover two of the most important means 
of transportation used by the Brazilian population: public buses and 
bicycles. The results indicate a positive experience, but the 
problems related to usability impact the experience negatively on 
specific points. We also identified emotional, social and 
environmental aspects that influence the user experience provided 
by these applications. This work describes the first of a two-phased 
research, which final objective is to evaluate the user experience in 
the use of applications that support urban mobility to create a set of 
guidelines for the development of such applications in Brazil and 
other Latin American countries. 

RESUMO 
Este artigo apresenta o processo de avaliação da experiência de uso 
de Bicicletar e Meu Ônibus, dois aplicativos de apoio à mobilidade 
urbana que abrangem dois dos mais importantes modais de 
transporte da população brasileira. Os resultados apontam uma 
experiência positiva, porém os problemas relacionados à 
usabilidade a impactam negativamente em pontos específicos. 
Também foram identificados aspectos emocionais, sociais e 
ambientais que influenciam na experiência de uso das aplicações. 
Apresentamos a primeira fase de uma pesquisa cujo objetivo final é 
avaliar a experiência dos usuários no uso de aplicativos de apoio à 
mobilidade urbana, visando criar um conjunto de guidelines para o 
desenvolvimento de aplicações desse tipo no Brasil e em outros 
países da América Latina.  

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [Information Interfaces and Presentation (e.g., HCI)]: 
User Interfaces – ergonomics, evaluation/methodology, graphical 
user interfaces.  

General Terms 
Human Factors, Design. 

Palavras-chave 

Mobilidade urbana, transporte público, avaliação, aplicativos, 
experiência de uso. 

1. INTRODUÇÃO 
O rápido aumento populacional e a falta de planejamento da 
expansão urbana criaram problemas que levaram muitas cidades à 
deterioração do espaço público e, consequentemente, da qualidade 
de vida de sua população [1]. A mobilidade urbana é uma das áreas 
que mais impactam essa qualidade e uma das que mais sofrem com 
os reflexos dessa expansão: crescimento desordenado, 
superpopulação e falta de infraestrutura viária, são apenas alguns 
dos problemas vivenciados [1]. Por outro lado, o desenvolvimento 
humano também trouxe o aumento da tecnologia, que, à medida 
que evolui, impacta a sociedade em diversas esferas. Mesmo com 
problemas, as cidades estão se tornando inteligentes, de forma que 
é possível monitorá-las, compreendê-las, analisá-las e planejá-las 
para dar mais eficiência, equidade e qualidade de vida aos seus 
cidadãos [2], e a mobilidade urbana pode se beneficiar do uso de 
tecnologias integradas ao ambiente para melhorar a dinâmica de 
deslocamento nas grandes cidades.   
Diante deste cenário, nasce uma consciência acerca da necessidade 
de um modelo alternativo de transporte. Isso leva ao surgimento de 
iniciativas que buscam facilitar a mobilidade e incentivar a redução 
do uso de veículos motorizados particulares em prol da adesão ao 
transporte público, e a utilização de veículos ecologicamente 
sustentáveis, como as bicicletas. Algumas dessas iniciativas 
propõem a instalação de ciclovias e bicicletários públicos, a 
integração entre diferentes modais de transporte e a implementação 
de ganchos para bicicletas em metrôs e ônibus [24]. Além disso, 
existem iniciativas que apostam na tecnologia – especialmente a 
que está ao alcance da população em geral – para minimizar os 
problemas vivenciados. Surgem, então, diversos tipos de 
aplicativos que funcionam de maneira integrada aos serviços 
oferecidos pelas cidades, para auxiliar a população nos seus trajetos 
(e.g. Citymapper, Moovit, Google Maps) e são amplamente 
utilizados, graças à popularização dos smartphones.  
Contudo, para que esses aplicativos sejam um suporte efetivo, é 
necessário não somente que funcionem corretamente, mas que os 
usuários tenham uma experiência de uso positiva. É preciso que 
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eles se sintam estimulados a utilizá-los durante o seu deslocamento, 
em múltiplos contextos. Assim, o usuário deve vivenciar uma 
experiência prazerosa, além de perceber que suas necessidades são 
supridas ao interagir com este tipo de aplicação enquanto se 
locomove pela cidade, ainda que utilize uma tela pequena, ou que 
possua conectividade limitada. A experiência do usuário (User 
Experience – UX) pode ser definida como um sentimento 
momentâneo, que avalia se a interação com um produto é boa ou 
má [10]. Além disso, uma boa experiência do usuário é a 
consequência do preenchimento de necessidades humanas - como 
autonomia, competência e estimulação - através da interação com o 
produto ou serviço [10]. 
O presente trabalho apresenta uma pesquisa de duas fases, cujo 
objetivo final é avaliar a experiência dos usuários no uso de 
aplicativos de apoio à mobilidade urbana, visando criar um 
conjunto de guidelines para o desenvolvimento de aplicações desse 
tipo, de acordo com o contexto do Brasil e de outros países da 
América Latina. Este artigo apresenta a primeira fase, na qual é 
apresentada a avaliação da experiência dos usuários dos aplicativos 
Meu Ônibus e Bicicletar, ambos contextualizados especificamente 
na cidade de Fortaleza (CE), no Brasil.  
Segundo dados do IBGE (2015), a cidade de Fortaleza, capital do 
Ceará, tem população de aproximadamente 2,5 milhões de 
habitantes, sendo a 5ª maior cidade do Brasil [13]. A cidade conta 
com uma frota de mais de 500 mil automóveis e de 
aproximadamente 11 mil ônibus e micro-ônibus [13]. Com os 
grandes números, tornam-se perceptíveis problemas que afetam 
rotineiramente o transporte público. Na perspectiva dos usuários de 
transporte público, os problemas mais comuns são a demora dos 
veículos, o desconforto, a falta de informação da população e a 
insegurança [7]. Destacam-se também a deficiência de 
infraestrutura rodoviária das grandes cidades, a falta de integração 
entre os modais de transporte, a omissão do governo em incentivar 
o uso de formas alternativas de transporte e a urgência da oferta de 
deslocamento eficiente e a um preço compatível com a renda da 
população [3]. Esses problemas podem ser observados não apenas 
no contexto nacional, mas também afetam os habitantes de diversas 
cidades da América Latina [1]. 
Assim, optou-se inicialmente por uma avaliação focada no contexto 
regional, valorizando as iniciativas locais de apoio à mobilidade. 
Os resultados obtidos serão posteriormente encaminhados aos 
órgãos responsáveis pelas aplicações, para que a pesquisa gere 
melhorias reais e benefícios para a comunidade desde a conclusão 
de sua primeira fase. Na segunda fase, a análise será expandida 
para o contexto de outros países da América Latina, com a 
realização de pesquisas contextuais em cidades de países parceiros 
do grupo que realizou esta pesquisa. Por exemplo, existem os 
aplicativos semelhantes aos pesquisados que atendem à cidade de 
Santiago, no Chile, como o BikeSantiago e o Acleta Santiago. Em 
Buenos Aires, na Argentina, a população também conta com o 
apoio de aplicativos de apoio à mobilidade como o BA EcoBici, 
também semelhante ao Bicicletar e o BA Movil, que comunica o 
estado do trânsito em tempo real e informa os horários dos ônibus. 
A comparação dos contextos desses países, cruzando as 
experiências e as necessidades dos usuários constatadas, permitirá a 
construção de um panorama geral para o subcontinente, peça 
fundamental para a criação do conjunto de guidelines a ser 
proposto. A partir deste conjunto, será feito o redesign dos 
aplicativos avaliados, que será utilizado como estudo de caso para a 
aplicação das guidelines criadas. 
Uma vez que a experiência do usuário está associada a aspectos que 
vão desde a usabilidade tradicional até aspectos estéticos, 

hedonísticos, afetivos ou experienciais do sistema [11], os 
seguintes métodos foram aplicados para abranger múltiplas facetas 
da UX: (i) questionário online; (ii) inspeção de usabilidade 
considerando aspectos intrínsecos da interação mobile [9]; e (iii) 
avaliação com usuários em contexto real, composta por: 
questionário pré-teste, entrevista semiestruturada, observação de 
uso, questionário Self-Assessment Manikin (SAM) [19] e 
questionário pós-teste. Esses métodos permitiram uma visão ampla 
- e posteriormente mais detalhada - dos pontos positivos e 
negativos na experiência dos usuários.  
A organização deste artigo obedece a seguinte ordem: a Seção 2 
apresenta trabalhos relacionados à pesquisa. Na Seção 3 é descrita a 
metodologia utilizada para condução dessa pesquisa, a aplicação 
dos métodos selecionados para a avaliação, uma discussão sobre os 
resultados obtidos e a conclusão. A Seção 4 expõe os resultados 
obtidos com cada método aplicado, os quais são discutidos na 
Seção 5, que também apresenta sugestões de melhorias para as 
aplicações investigadas. A Seção 6 traz as conclusões finais e 
delineia os trabalhos futuros. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Henrique [12] apresenta uma metodologia de diagnóstico da 
mobilidade e acessibilidade dos usuários do transporte público, 
aplicada ao contexto de Fortaleza. A análise indicou que a renda 
dos usuários e a frequência de utilização do Sistema estão 
fortemente correlacionadas, e, além disso, explicitou que a 
mobilidade diminui em áreas onde os serviços de transporte são 
deficientes.  
Darin et al [6] realizou uma avaliação da primeira experiência de 
uso de recursos capazes de motivar a fidelidade e a evolução na 
prática de exercícios físicos por meio de MFAs (Mobile Fitness 
Applications). A usabilidade, a experiência de uso e os aspectos 
emocionais foram avaliados através de métodos analíticos e 
empíricos. Os resultados indicaram que os aspetos emocionais e 
motivacionais dos recursos oferecidos pelos aplicativos e a 
qualidade desses recursos estão inter-relacionados. 
Cottrill et al [5] desenvolveu um formulário de viagem para 
smartphones que tem como objetivo auxiliar na coleta de dados 
para modelagem de transportes mais eficientes. Vários aspectos do 
projeto são discutidos, desde a criação do conceito até o 
desenvolvimento da interface do usuário e o desenvolvimento de 
aplicações para as plataformas iOS e Android.  
Silva e Policarpo [26] estudaram a rede social Colab1 com o 
objetivo de analisar os modos de intervenção na metrópole 
contemporânea pautada pela informação. Criada em 2013, a rede 
permite que usuários se integrem a respeito dos problemas da sua 
cidade, criando uma rede de engajamento em nível local. Os 
autores concluíram que a disponibilização desse tipo de ferramenta 
para o cidadão rompe com os padrões hegemônicos de governo de 
maneira efetiva, criando uma mobilização efetiva. 
Com base nos trabalhos mencionados, busca-se entender os 
aspectos dos aplicativos pesquisados que podem melhorar a 
experiência dos usuários de transportes públicos. 

3. METODOLOGIA 
Os aplicativos avaliados foram (i) Bicicletar2, que permite acesso 
ao Sistema de Compartilhamento de Bicicletas Públicas Bicicletar; 
e (ii) Meu Ônibus Fortaleza3 (aqui referido por Meu Ônibus), cujo 

                                                                    
1 http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/4884 
2 Versão 1.5 atualizada em 22 de julho de 2015 
3 Versão 1.0 atualizada em 16 de julho de 2015 
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objetivo é oferecer aos usuários a previsão em tempo real dos 
horários de chegada dos veículos aos pontos de ônibus mais 
próximos. Ambos são frutos de iniciativas da Prefeitura de 
Fortaleza para melhorar a mobilidade urbana da cidade. As duas 
aplicações possuem versão para iOS e Android, no entanto, foram 
avaliadas as versões para Android, uma vez que este é o sistema 
operacional mais utilizado no Brasil, com 92,4% de participação no 
mercado [14]. Foram escolhidos aplicativos focados na utilização 
de ônibus e bicicletas por esses veículos serem os mais utilizados 
nos deslocamentos no Brasil, segundo dados de 2012 [17], o que 
mostra a relevância desses modais na rotina dos brasileiros. Além 
disso, Bicicletar e Meu Ônibus foram indicados como os mais 
utilizados pelos participantes do questionário online, aplicado na 
fase de coleta de dados. Meu Ônibus é utilizado por 79,8% dos 310 
respondentes, enquanto Bicicletar é utilizado por 53,6% destes. 

Tabela 1. Especificações dos dispositivos utilizados 

Modelo S.O. Display 

Motorola Moto G 1ª geração Android 5.1 4.5 polegadas  
720 x 1280 pixels 

Xiaomi Redmi 2 HM  
2LTE-BR 

Android 
4.4.4 

4.7 polegadas  
720 x 1280 pixels 

Positivo Selfie S455 Android 
5.0.2 

4.5 polegadas  
854 x 480 pixels 

Para realização dos testes com usuários e das inspeções foram 
utilizados três modelos de smartphone (Tabela 1) e avaliou-se as 
porções de interface que correspondem às principais funções dos 
aplicativos, o que compreende seis interfaces no Bicicletar e oito no 
Meu Ônibus, conforme indicado na Tabela 2. As Figuras 1 e 2 
mostram algumas das referidas interfaces. 

   
Figura 1a e 1b. Interfaces do Bicicletar. Respectivamente: Lista 

e Mapa de estações (com detalhes de estação) 
 

  
Figura 1c e 1d. Interfaces do Bicicletar. Respectivamente:  
Escolha e desbloqueio de bicicleta e Caixa de Mensagens 

 

  
Figura 2a e 2b. Interfaces do Meu Ônibus. Respectivamente: 

Previsão do tempo de chegada dos ônibus e Itinerário 

  
Figura 2c e 2d. Interfaces do Meu Ônibus. Respectivamente: 
Seção de Favoritos e Ajuste do raio de exibição dos pontos 
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Tabela 2. Interfaces avaliadas em cada aplicativo 

Bicicletar 

1) Aquisição de passes via aplicativo;  
2) Localização e detalhes de estações;  
3) Informações sobre o nº de vagas nas estações e 
disponibilidade de bicicletas;  
4) Escolha e desbloqueio de bicicletas;  
5) Caixa de mensagens;  
6) Cadastro. 

Meu 
Ônibus 

1) Previsão do tempo de espera por ônibus;  
2) Itinerário dos ônibus em tempo real;  
3) Seção de favoritos para pontos de ônibus;  
4) Ajuste do raio de exibição de pontos de ônibus no mapa;  
5) Envio de opinião; 
6) Tutorial;  
7) Resumo de notícias sobre transporte público local;  
8) Ferramenta de busca com sugestões de pesquisa. 

 
O planejamento do processo de avaliação foi feito de acordo com 
framework DECIDE [23]. Os objetivos gerais definidos para esta 
fase da pesquisa foram: (1) identificar os principais serviços e 
aplicativos que visam facilitar a mobilidade urbana; (2) avaliar a 
experiência de uso dos aplicativos mais utilizados em Fortaleza; e 
(3) avaliar se os recursos oferecidos pelos aplicativos avaliados 
atendem às necessidades dos usuários. A Figura 3 resume os 
métodos utilizados e os resultados gerados em cada etapa. 

 
Figura 3. Visão geral das etapas desta fase da pesquisa 

3.1 Pesquisas Iniciais 
Nesta etapa foram feitas pesquisas sobre mobilidade urbana e 
transporte público no Brasil, abrangendo leis, problemas e 
iniciativas para melhorar a mobilidade nas principais cidades 
brasileiras. Ainda como parte das pesquisas iniciais, doze 
aplicativos de apoio à mobilidade urbana em grandes cidades 
brasileiras foram analisados, com base nos dados fornecidos pela 
Google Play e nos comentários dos usuários na loja. Foram 
selecionados aplicativos de todas as regiões do Brasil, sendo: um da 
região Norte (da cidade de Palmas), dois da região Nordeste (da 
cidade de Fortaleza), um do Sul (de Porto Alegre), seis do Sudeste 
(das cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Limeira), um da região 
Centro-Oeste (de Brasília) e um que atende território nacional. Em 
seguida, quatro desses aplicativos foram inspecionados, sendo eles: 
Pedala SP, Cadê o Ônibus, Bicidade e Citymapper. O objetivo era 
familiarizar os pesquisadores com este tipo de aplicativo, além de 
identificar os aspectos de interação e interface mais relevantes, 
considerando o contexto de uso da maior metrópole brasileira, já 
que os quatro atendem à cidade de São Paulo. Os avaliadores 
registraram suas percepções dos aplicativos quanto aos elementos 
do Modelo de Interação de Norman [22] e fundamentos da 
Arquitetura de Informação [25]. 

3.2 Coleta de Dados 
Na segunda etapa, foi aplicado um questionário online, que esteve 
aberto a respostas por dez dias. No total, obteve-se 310 
respondentes, a maior parte residente em Fortaleza. O questionário 
era composto por 30 perguntas fechadas (seleção, múltipla escolha 
ou escala Likert 5-pontos) e 7 questões abertas. O tratamento dos 
dados qualitativos baseou-se na classificação das respostas em 
grupos semânticos, que abrangiam, dentre outras, motivações para 
o não uso de aplicativos de mobilidade, problemas enfrentados 
pelos usuários na utilização dos aplicativos e possibilidades de 
melhoria identificadas por eles. A partir dos dados coletados foi 
traçado um panorama da percepção dos usuários acerca das 
aplicações e foram criados quatro perfis de usuários (Figura 4), 
com base nas informações de idade, sexo, ocupação, utilização dos 
aplicativos e do transporte público. Para a condução dos testes na 
etapa seguinte, foram considerados apenas os perfis 1, 2 e 3, 
levando-se em consideração que os integrantes do perfil 4 
afirmaram não utilizar as modalidades de transporte público 
abordadas (ônibus e bicicletas) e não ter interesse pelos aplicativos.  

 
Figura 4. Perfis de usuários identificados 

3.3 Avaliação das Aplicações 
A avaliação das aplicações Bicicletar e Meu Ônibus ocorreu em 
duas fases complementares: inspeções de usabilidade e testes com 
usuários em contexto real. A inspeção de usabilidade visava 
identificar problemas de usabilidade que impactam diretamente na 
experiência do usuário. Os aplicativos foram inspecionados com 
base no checklist de usabilidade proposto por [9], composto por 
230 itens divididos em 13 heurísticas: (H1) Visibilidade do status 
do sistema; (H2) Compatibilidade do sistema com o mundo real; 
(H3) Controle e liberdade do usuário; (H4) Consistência e padrões; 
(H5) Prevenção de erro; (H6) Reconhecimento ao invés de 
recordação; (H7) Flexibilidade e eficiência de uso; (H8) Estética e 
design minimalista; (H9) Ajuda a usuários para reconhecer, 
diagnosticar e se recuperar de erros; (H10) Ajuda e documentação; 
(H11) Habilidades; (H12) Interação agradável e respeitosa; e (H13) 
Privacidade. Cada item do checklist consistia em uma pergunta 
com três opções de respostas: “Sim”, “Não” e “Não se Aplica”. A 
quantidade de itens marcados com “Sim” representa o nível de 
usabilidade do produto. Três avaliadores (dois com experiência 
prévia) realizaram a inspeção, conduzindo a investigação das 
interfaces com base nas atividades listadas na Tabela 3. Cada 
avaliador inspecionou os dois aplicativos em seções que tiveram 
duração de aproximadamente 2h50 para o aplicativo Meu Ônibus e 
2h30 para o Bicicletar. Os problemas encontrados foram descritos e 
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classificados em grau de severidade, com base na escala proposta 
por Nielsen [20]. 

Tabela 3. Atividades realizadas pelos avaliadores durante as 
inspeções de usabilidade 

Bicicletar 

1) Visualizar o número de bicicletas disponíveis em uma 
estação, por mapa e por lista;  
2) Comprar um passe;  
3) Alterar dados de cadastro;  
4) Verificar se há um passe ativo;  
5) Retirar bicicletas, incluindo as indisponíveis na estação; 
6) Verificar informações sobre o aplicativo. 

Meu 
Ônibus 

1) Procurar um ponto próximo e visualizar o horário de um 
determinado ônibus;  
2) Buscar um ponto em outra rua e torná-lo favorito;  
3) Ler uma notícia do dia 14/03/2016;  
4) Visualizar os pontos favoritos;  
5) Configurar o raio de proximidade dos pontos a serem 
exibidos;  
6) Enviar uma opinião. 

 
O teste com os usuários, que tinha por objetivo qualificar a 
experiência e estimar o nível de satisfação deles em relação aos 
aplicativos, foi planejado com base no cruzamento dos resultados 
obtidos na inspeção de usabilidade e no questionário, e na proposta 
de [8], que apresenta itens para investigar os elementos da 
experiência de uso. Os testes consistiram em (1) apresentação da 
pesquisa e dos aspectos éticos; (2) questionário e entrevista pré-
teste; (3) execução dos testes in loco; (4) questionário pós-teste; (5) 
aplicação do questionário SAM. Esta etapa contou com a 
participação de 16 usuários divididos nos três perfis (Perfil 1: 5 
participantes; Perfil 2: 6 participantes; e Perfil 3: 5 participantes). 
Os testes incluíam a realização de tarefas específicas para cada 
aplicativo, conforme listado na Tabela 4. Para proporcionar maior 
imersão durante a realização das atividades, os usuários eram 
conduzidos a uma estação do sistema Bicicletar e/ou um ponto de 
ônibus, de acordo com o perfil a que pertenciam. Durante os testes, 
os avaliadores valeram-se da observação contextual e da técnica 
Think Aloud [21]. As interações problemáticas foram mapeadas por 
meio de registros de descrição, localização, contexto e reação do 
usuário.  

Tabela 4. Atividades realizadas pelos usuários durante as 
avaliações em contexto real 

Bicicletar 

(BC_T1) retirar uma bicicleta utilizando o aplicativo;  
(BC_T2) alterar o endereço de e-mail do cadastro;  
(BC_T3) ler uma mensagem na caixa de entrada;  
(BC_T4) procurar uma estação específica e visualizar o 
número de bicicletas disponíveis;  
(BC_T5) verificar a existência de um passe ativo;  
(BC_T6) consultar uma estação determinada e informar-se 
sobre o número de vagas disponíveis;  
(BC_T7) devolver a bicicleta retirada e verificar o status do 
passe. 

Meu 
Ônibus 

(MO_T1) procurar um ponto de ônibus especificado e marcá-
lo como favorito;  
(MO_T2) buscar um determinado ponto de ônibus distante 
dele e visualizar o horário de uma das linhas de ônibus; 
(MO_T3) alterar a configuração do recurso intitulado raio de 
proximidade;  
(MO_T4) enviar uma opinião sobre o aplicativo;  
(MO_T5) excluir um dos pontos favoritos. 

3.4 Interpretação dos Resultados 
É importante destacar que, uma vez que a aplicação dos 
questionários e a avaliação com os usuários envolveu a participação 
de seres humanos, foi necessário observar aspectos éticos nesta 
pesquisa. Quatro aspectos são relevantes para as pesquisas em IHC 
envolvendo pessoas: a necessidade de consentimento dos sujeitos 

pesquisados, a preservação do seu anonimato, a proteção de grupos 
vulneráveis e a garantia de bem-estar dos sujeitos [15]. Deste 
modo, os participantes de ambos os métodos voluntariamente 
consentiram com a participação nos mesmos, uma vez cientes dos 
Termos de Consentimento. Em nenhum dos dados produzidos, foi 
associado o nome do participante ou alguma outra característica 
que permitisse sua identificação. Além disso, para garantir a 
segurança dos pesquisadores e dos usuários, a Universidade 
disponibilizou vigilantes que acompanharam os grupos durante as 
avaliações em contexto real de uso nos pontos de ônibus e estações 
de bicicleta. Grupos vulneráveis não participaram desta pesquisa. 
Após a realização das atividades, os participantes respondiam ao 
questionário pós-teste, indicando pontos positivos e negativos da 
experiência identificados no decorrer do experimento. Esse 
questionário consistia de 7 itens no formato Likert 5-pontos e foi 
criado a partir da adaptação de aspectos de dois outros 
questionários: Computer System Usability Questionnaire (CSUQ) 
[16] e Questionnaire for User Interface Satisfaction (QUIS) [4]. 
Para avaliar a qualidade afetiva da sua experiência com os 
aplicativos, os usuários responderam ao questionário Self-
Assessment Manikin (SAM) [19] - uma técnica de avaliação 
pictórica não-verbal capaz de medir diretamente a satisfação, o 
entusiasmo e o sentimento de controle associados com a reação 
afetiva de uma pessoa para uma grande variedade de estímulos. 
Para interpretação dos resultados dos testes com usuários foi 
utilizada a técnica de Análise de Conteúdo [18], conjugada à 
análise quantitativa dos dados gerados pelos questionários. As 
unidades foram categorizadas em 11 categorias principais, que se 
subdividiram em 41 subcategorias. São exemplos de categorias: 
“Correspondência entre expectativas e funcionalidades”, “Aspectos 
emocionais” e “Aspectos ambientais”. A interpretação dos dados 
foi realizada à luz dos objetivos estabelecidos. 

4. RESULTADOS  
4.1 Visão geral da mobilidade no Brasil  
Com a etapa de Pesquisas Iniciais, por meio da pesquisa 
bibliográfica e das análises comparativas, obteve-se uma visão 
geral dos problemas do transporte público no Brasil e das 
aplicações de apoio à mobilidade urbana disponíveis ao público 
brasileiro. O processo de análise dos 12 aplicativos possibilitou a 
identificação geral de aspectos positivos e negativos da experiência 
de uso e da qualidade dos aplicativos, na visão dos usuários. A 
pesquisa bibliográfica também contribuiu para o enriquecimento 
dessa visão, uma vez que abrangeu estudos de diferentes cidades 
brasileiras, que possuem diferenças contextuais e culturais 
consideráveis. Na segunda fase do presente trabalho, pretende-se 
expandir essa pesquisa para mais cidades do Brasil e para cidades 
de outros países da América Latina, para construir uma visão mais 
sólida e abrangente do transporte público no continente latino. O 
conhecimento adquirido acerca dos problemas do transporte 
público possibilitou uma análise mais consciente do cenário que os 
usuários enfrentam diariamente, o que aumentou a capacidade dos 
pesquisadores de avaliar que problemas as aplicações são capazes 
de resolver ou, pelo menos, minimizar. A Figura 5 resume os 
problemas encontrados durantes as pesquisas. 
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Figura 5. Problemas que afetam a experiência dos usuários de 

transporte público no Brasil  
Observou-se que as aplicações apresentam similaridades nas 
funções oferecidas, como consulta a horários e itinerários e 
visualização de estações e pontos por mapa e, de igual modo, 
compartilham dos mesmos problemas, como pouca precisão das 
informações, falhas na atualização e desempenho insuficiente. 
Além disso, é evidente a pouca atenção dada à usabilidade e à 
organização visual em muitos dos aplicativos analisados. Os 
resultados da análise comparativa dos aplicativos de São Paulo 
mostram que a maioria dos problemas nas aplicações são de 
feedback, affordances, rotulação, navegação e organização. 
Citymapper foi considerado o melhor aplicativo dentre os 
investigados. A aplicação é a mais completa por abranger 
diferentes modais de transporte, seguir padrões familiares aos 
usuários, e surpreender positivamente ao oferecer informações 
complementares, como gasto calórico caso o usuário troque ônibus 
por bicicleta em um dado percurso. A avaliação dada pelos usuários 
na Google Play confirma as conclusões da análise. 

4.2 Panorama da Percepção dos Usuários 
acerca dos Aplicativos 
Além dos perfis de usuários (Figura 4), os dados coletados por 
meio do questionário online na etapa de Coleta de Dados também 
serviram para traçar um panorama da percepção dos usuários 
acerca dos aplicativos Bicicletar e Meu Ônibus (resumido na Figura 
6), delineado a seguir, e levantar problemas que afetam a 
experiência do usuário. 

 
Figura 6. Panorama da percepção dos usuários acerca das 

aplicações coletadas no questionário online 

4.2.1 Bicicletar 
Cerca de 73% dos respondentes avaliaram o aplicativo como 
“bom” ou “excelente”, contudo, relataram dificuldades em realizar 
atividades básicas (como login e alteração de cadastro), além de 
falhas no sistema e travamentos. Quanto ao grau de satisfação e às 
necessidades atendidas, respectivamente 62% e 58% dos usuários 
avaliaram o Bicicletar positivamente. Ainda assim, 41,1% 
afirmaram que o aplicativo é deficiente e, inclusive, pontuaram 
sugestões de melhoria. É interessante observar que foi solicitado o 
acréscimo de funções já existentes no aplicativo, como visualização 
do estado de funcionamento das estações e contagem do tempo de 
uso da bicicleta. Além disso, alguns respondentes relataram ter 
tentado utilizar funcionalidades inexistentes na aplicação (mas que 
eles achavam existir), como favoritar estações. Esses dados 
demonstram uma compreensão errônea da aplicação, e revela que 
esta não corresponde totalmente àquilo que eles esperam, indicando 
discrepância entre modelo mental dos usuários e modelo conceitual 
da aplicação.  
É importante destacar que, apesar de o aplicativo Bicicletar e o 
sistema de bicicletas compartilhadas de Fortaleza serem 
intrinsecamente relacionados, parece haver uma estranha divisão no 
funcionamento do sistema. Para retirar as bicicletas das estações 
utilizando o Bilhete Único ou a Identidade Estudantil não é 
possível utilizar o aplicativo (o empréstimo é feito de forma 
independente, apresentando-se o cartão no leitor da estação). Os 
usuários afirmaram não compreender tal separação e sentem-se 
prejudicados, visto que, ao utilizar o passe do aplicativo para a 
retirada de bicicletas, eles perdem o benefício de 1h de gratuidade 
concedido aos usuários de Bilhete Único/Identidade Estudantil. 
Isso desestimula o uso da aplicação por parte desse público. Os 
usuários também relataram decepção com a demora ou ausência de 
atualização das informações, o que pode estragar a experiência do 
usuário com o sistema, por exemplo, quando este verifica no 
aplicativo que uma estação está operante, porém, ao chegar ao local 
instantes depois, para retirar uma bicicleta, a encontra offline. 

4.2.2 Meu Ônibus 
Aproximadamente 63% dos usuários avaliou positivamente o 
visual da ferramenta. Aspectos como facilidade de uso e grau de 
atendimento de necessidades obtiveram avaliações positivas de 
63% e 51% dos respondentes, respectivamente; a satisfação, 
entretanto, foi positiva para apenas 46% deles. Os usuários 
criticaram a aplicação por conta de problemas como não-
reconhecimento dos pontos de ônibus, falta de atualização e 
imprecisão das informações. Melhorias nesses fatores poderiam 
reduzir a exposição a assaltos e a condições climáticas, atenuando a 
sensação de ansiedade, uma vez que muitos usuários consultam o 
aplicativo antes de se dirigirem ao ponto de ônibus, para minimizar 
o tempo de espera. Além disso, a performance ruim da aplicação 
provoca irritabilidade e desapontamento, o que prejudica a 
experiência do usuário e o leva a buscar outros aplicativos que 
atendam às suas expectativas de forma satisfatória (como Moovit e 
Google Maps). Na opinião dos respondentes, a aplicação tem baixa 
credibilidade e deveria atender também as áreas periféricas da 
cidade. 

4.3 Violações de Usabilidade 
Com as inspeções, nas quais foi usado o checklist [9], foram 
obtidos o grau de usabilidade de cada aplicação e um parecer das 
heurísticas afetadas positiva e negativamente, além de um conjunto 
de violações de usabilidade que afetam as interfaces, resultantes da 
exploração da interface. Os resultados do método são detalhados 
por aplicativo, a seguir. 
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4.3.1 Bicicletar 
O grau de usabilidade resultante para o aplicativo Bicicletar foi de 
57%. A Figura 7a representa a distribuição das respostas ao 
checklist, considerando os 90 itens que não se aplicavam ao 
Bicicletar. A Figura 7b representa a distribuição das 140 respostas 
válidas para análise (i.e., desconsiderando os itens não aplicáveis).  

 
Figura 7. a) Distribuição das respostas ao checklist para o Bicicletar 
b) Distribuição das respostas considerando apenas os itens válidos   

Foram encontrados 56 problemas e a porção da interface mais 
afetada foi a seção de estações, com 19 problemas. Também foram 
detectados muitos problemas que afetam a interface de forma geral, 
como a localização do botão “Sair”, sendo esta a segunda maior 
concentração, com 13 problemas. As heurísticas mais feridas 
foram: (H8) Estética e Design Minimalista, (H7) Flexibilidade e 
Eficiência no Uso, (H3) Controle e Liberdade do Usuário e (H1) 
Visibilidade do Estado do Sistema. Isso demonstra que a aplicação 
apresenta problemas estruturais que minimizam sua eficiência ao 
criar caminhos de interação mais longos e menos intuitivos, que 
limitam o usuário. A restrição das interações e a ausência de 
feedback adequado para as ações impactam direta e profundamente 
a experiência do usuário, tornando-a penosa e desagradável. A 
Tabela 4 exemplifica algumas das violações identificadas.  
Tabela 4. Exemplos de problemas identificados na inspeção do 

aplicativo Bicicletar 

Heurística 
violada Descrição do Problema 

H6, H1 

Nas seções "Estações" e "Mais informações", a 
indicação da aba selecionada induz ao erro, pois 
parece invertida, dando mais destaque para a aba 
que não está selecionada. Não fica claro em que 
seção o usuário se encontra. 

H1, H7 

Após a devolução da bicicleta, o estado do passe não 
é alterado. Nada indica a devolução e apenas com o 
logoff e novo login acontece a atualização. Do 
contrário, o passe permanece “em uso”. 

H2, H8 

As informações sobre uma estação são exibidas em 
um balão sobreposto de maneira desalinhada ao 
ícone da estação no mapa, de forma que é difícil 
identificar a qual estação a informação pertence. 

4.3.2 Meu Ônibus 
Os dados da inspeção do aplicativo Meu Ônibus foram analisados 
de forma semelhante aos do Bicicletar. Foram 158 respostas válidas 
e a aplicação obteve 115 respostas positivas, o que equivale a um 
grau de usabilidade de 73%. A Figura 8a representa a distribuição 
das respostas ao checklist, considerando os 72 itens não aplicáveis, 
enquanto que a Figura 8b representa a distribuição das respostas 
válidas para análise. 

 
Figura 8. a) Distribuição das respostas ao checklist para o Meu 

Ônibus b) Distribuição das respostas considerando apenas os itens 
válidos   

Foram encontrados 51 problemas e a porção da interface mais 
afetada foi a tela inicial - que pode ser considerada a principal tela, 
já que exibe o mapa de pontos de ônibus -, com 10 problemas. É 
interessante observar que, com exceção desta porção, os problemas 
se distribuem por praticamente todas as seções do aplicativo, 
mostrando que praticamente todas as interações do usuário com a 
aplicação são afetadas. Também foram detectados travamentos 
frequentes e encerramento repentino da aplicação, o que 
compromete a experiência do usuário e causa frustração. As 
heurísticas mais feridas foram: (4) Consistência e Padrões e (3) 
Controle e Liberdade do Usuário (com 15 e 10 ocorrências, 
respectivamente). Observou-se que, apesar do aparente cuidado 
com a composição visual, os desenvolvedores não atentaram aos 
padrões já utilizados em outros aplicativos, cuja aplicação 
facilitaria a interação, ao torná-la mais familiar aos usuários, e 
diminuiria a carga de memória. O excesso de limitação às ações e a 
falta de feedback tornam a experiência cansativa e confusa. Isso foi 
observado também nos testes com usuários, conforme será 
apresentado mais adiante nesta seção. A Tabela 5 exemplifica 
algumas das violações identificadas. 
Tabela 5. Exemplos de problemas identificados na inspeção do 

aplicativo Meu Ônibus 

Heurística 
violada Descrição do Problema 

H1 

Frequentemente o aplicativo diz que não é possível 
localizar os pontos próximos, mesmo com internet e 
GPS ligados. Não é possível saber se o problema é 
no aplicativo ou na conexão. 

H7, H12 O aplicativo encerra após um período de inatividade, 
apagando o andamento de atividade do usuário. 

H8, H5 
Os ícones dos pontos são aglomerados na tela inicial, 
quando há pontos muito próximos. Isso dificulta a 
interação e faz o usuário clicar em ícones por engano. 

4.4 Experiência do Usuário em Contexto Real 
Conforme explicado na Seção 2, os testes foram realizados com 16 
usuários e foram estruturados em: questionário e entrevista pré-
teste, realização de testes, questionário e entrevista pós-teste e 
aplicação do questionário SAM. 

4.4.1 Triagem dos participantes 
O questionário pré-teste serviu para coletar dados relacionados à 
adequação do usuário aos perfis e nível de experiência com 
smartphones e utilização dos aplicativos avaliados (nível de 
satisfação, domínio de todas as funções e se o aplicativo atende às 
necessidades). Os dados para análise foram divididos por usuários 
de aplicativos. A amostra de usuários do Bicicletar (Perfis 1 e 3) 
contou com 10 participantes. Deste grupo, 70% afirmaram saber 
utilizar todas as funções, 50% avaliaram o índice de satisfação de 
forma parcialmente positiva e 80% afirmaram ter suas necessidades 
atendidas pelo aplicativo. Em relação aos usuários do Meu Ônibus, 
cuja amostra foi composta por 11 usuários (Perfis 1 e 2), 
aproximadamente 73% afirmaram saber utilizar todas as funções. 



260

Cerca de 82% afirmaram que o aplicativo satisfaz as suas 
necessidades, entre os quais apenas um avaliou o grau de satisfação 
de maneira negativa. No entanto, os usuários que afirmaram que o 
aplicativo não atende todas as suas necessidades, avaliaram o 
índice de satisfação positivamente. 

4.4.2 Qualidade Afetiva das Aplicações 
O questionário Self-Assessment Manikin (SAM) foi usado para 
avaliar a qualidade afetiva das aplicações. Dentre os usuários que 
avaliaram o Bicicletar, 80% sentem-se parcialmente satisfeitos com 
a experiência oferecida. Quanto ao nível de entusiasmo, 30% dos 
usuários se declararam totalmente entusiasmados e 50% 
parcialmente entusiasmados. Entretanto, a parcela mais 
significativa de usuários (40%) avaliou o sentimento de controle 
como como parcialmente baixo. Para o aplicativo Meu Ônibus, 
Satisfação foi o critério com a avaliação mais positiva (ainda assim, 
apenas 45%). O entusiasmo tende ao neutro com 36% das respostas 
e o mesmo acontece com o sentimento de controle que obteve 45% 
de respostas neutras.  
É possível notar um padrão nas respostas para os dois aplicativos: 
os usuários sentem-se satisfeitos mesmo não se sentindo no 
controle (Figura 9b e 9c). Esse tipo de tolerância a problemas pode 
decorrer do fato que os aplicativos facilitam seus deslocamentos 
dentro da cidade, ajudando-os a suprir uma necessidade básica, a 
locomoção. Esse fator também explica o entusiasmo com o 
aplicativo Bicicletar, que é impulsionado pelo valor que o sistema 
de compartilhamento de bicicletas tem para os cidadãos de 
Fortaleza (vale destacar que em um período um pouco maior de 1,5 
ano de criação, o sistema Bicicletar atingiu a marca de 1 milhão de 
viagens com bicicletas compartilhadas), que aumenta, inclusive, a 
tolerância dos usuários para com os problemas que afetam a 
experiência (alto sentimento de satisfação x baixo sentimento de 
controle). Com o Meu Ônibus, entretanto, a tolerância a erros é 
menor, pois não há um valor afetivo positivo tão forte que 
influencie a opinião dos usuários. Além disso, outros aplicativos 
oferecem as mesmas informações que o Meu Ônibus4, muitas vezes 
acompanhadas de funções adicionais, como é o caso do Moovit e 
do Google Maps. A maior oferta de soluções permite que os 
usuários tenham um nível de exigência mais alto. A Figura 9 
mostra a comparação das notas atribuídas pelos usuários ao 
preencher o SAM para cada aplicativo. Enquanto os usuários do 
Bicicletar se sentem mais entusiasmados que os usuários do Meu 
Ônibus (Figura 9a), nos dois aplicativos os usuários sentem que as 
aplicações os controlam. Esse sentimento é mais forte, porém, para 
os usuários do Meu Ônibus (Figura 9b). 

 

                                                                    
4 É importante destacar que, em atualização recente (Julho/2016), o 

aplicativo Moovit passou a apresentar informações sobre as estações do 
Bicicletar. No período de condução dos testes e interpretação dos 
resultados, o aplicativo Bicicletar era a única aplicação a oferecer isso. 

 

 
Figura 9. Comparação das notas atribuídas no SAM a) item 

“entusiasmo” b) item “sentimento de controle” c) item 
“satisfação” 

4.4.3 Percepção das Aplicações Após os Testes  
Com os resultados obtidos do questionário pós-teste, foi possível 
analisar a percepção dos usuários acerca das aplicações após os 
testes realizados nas interfaces. Isso permitiu detectar mudanças de 
opiniões, contradições e confirmações de afirmações iniciais dos 
usuários, constatações importantes para a construção do panorama 
da visão dos usuários e para a investigação da experiência oferecida 
pelas aplicações. Os dados da análise do questionário pós-teste 
foram divididos em dois grupos, nos quais 11 pessoas avaliaram o 
Meu Ônibus e 10 pessoas avaliaram o Bicicletar quanto a aspectos 
gerais, organização das informações e sequência de telas. Os 
resultados para o aplicativo Bicicletar se mostraram positivos para 
os critérios utilidade, confiança, estímulo e sentimento de 
compensação, que obtiveram aprovação de mais de 50% dos 
usuários. Entretanto, 40% dos usuários afirmaram que o aplicativo 
é parcialmente confuso quanto à organização das informações e 
40% avaliaram a sequência de telas apenas parcialmente clara. 
Esses dados corroboram as percepções obtidas com a aplicação do 
SAM. 
Para o Meu Ônibus, todos os usuários avaliaram a aplicação como 
parcialmente útil. Entretanto, considerando-se as parcelas mais 
significativas, o aplicativo recebeu avaliações que destacam a 
necessidade de melhorias na aplicação como um todo, confirmando 
os resultados da inspeção de usabilidade: 45,5% dos usuários 
consideram o aplicativo parcialmente confiável (e outros 45,5% o 
consideram regular); aproximadamente 45% declararam-se 
“neutros” quanto ao estímulo; 36% avaliaram a organização das 
informações como parcialmente confusa; e 54,6% dos usuários 
afirmaram que o aplicativo possui uma sequência de telas 
parcialmente clara – no entanto, a segunda maior parcela, 27,3%, a 
avaliou como parcialmente confusa. 



261

5. DISCUSSÃO 
Além dos resultados obtidos com a análise quantitativa, a Análise 
de Conteúdo das declarações dos usuários possibilitou uma 
compreensão mais profunda do impacto dos problemas detectados 
e relatados na experiência do usuário. Os resultados desta análise 
foram cruzados com os dados coletados nos outros métodos e 
levaram aos resultados finais: respostas aos objetivos e sugestões 
de melhorias, discutidos a seguir. 
Seis objetivos foram traçados para avaliar a apropriação destas 
funcionalidades e os problemas decorrentes da interação. Cada um 
deles é discutido em termos gerais, à luz dos resultados obtidos 
com a triangulação dos dados obtidos ao longo da pesquisa. 

5.1 Bicicletar 
I. Os aspectos emocionais inerentes ao uso apontam para 
uma experiência positiva e agradável? 
Parcialmente. De maneira geral, os usuários mostraram-se 
satisfeitos com a aplicação e com as informações apresentadas por 
ela. Contudo, é importante observar que, apesar da avaliação 
positiva, constatou-se que sentimentos de frustração, confusão, 
fadiga e insegurança permeiam o uso do aplicativo (40% dos 
usuários indicaram baixo sentimento de controle). É o caso do 
usuário que diz “(...) porque ele sinaliza que tá em uso, sendo que 
eu encaixei [a bicicleta na estação]. E se tiver alguma coisa errada 
e eu pagar multa por causa disso?”. Em confirmação a isso, foram 
observados durante os testes diversos problemas na utilização das 
principais funções do aplicativo, como a utilização do passe e a 
localização de uma estação específica. Erros e dificuldades na 
interação fizeram os usuários sentirem-se incapazes, 
envergonhados ou despreparados tecnicamente. A frustração não 
está direcionada apenas ao aplicativo, pois os usuários absorvem a 
culpa pelas falhas e mostram-se desapontados consigo mesmos, 
como o usuário que afirma: “Então, conseguimos provar que eu 
sou analfabeta de informação…”. Apesar disso, os usuários se 
mostraram tolerantes e afirmaram que as falhas da aplicação não os 
motiva a abandonar o uso – condição explicada pelo valor que os 
usuários atribuem ao sistema de compartilhamento de bicicletas, 
conforme explicado na seção de Resultados.   
II. Os usuários são capazes de detectar adequadamente os 
principais recursos da aplicação? 
Não. Levando em conta o escopo reduzido do aplicativo, os 
usuários são capazes de reconhecer facilmente apenas alguns dos 
principais recursos. Eles apresentaram dificuldades em identificar o 
passe e iniciar o processo de retirada de bicicletas, a informação de 
passe em uso, bem como o contador de tempo de utilização da 
bicicleta e a confirmação de devolução. Esse problema é 
exemplificado pelo usuário que não sabia que o contador de tempo 
estava disponível no aplicativo: “Não tem como verificar quanto 
tempo eu tô com a bicicleta, teria que ficar verificando por fora 
[marcando no relógio]”. A falta de clareza na arquitetura da 
informação dificulta a percepção. Isso é confirmado quando 40% 
dos usuários avaliaram o aplicativo como parcialmente confuso. 
Alguns usuários tiveram problemas em localizar as estações que 
procuravam, no entanto, todos conseguiram identificar facilmente 
as informações sobre uma estação (número de vagas e de bicicletas 
disponíveis, por exemplo). Em geral, as dificuldades apresentadas 
eram superadas com um exame mais atento da interface. 
III. Os usuários são capazes de executar as principais 
funções? 
Sim. Após o exame prolongado da interface e a exploração das 
funções, os usuários se mostraram capazes de executar as principais 

funções, definidas como a retirada das bicicletas e a consulta de 
informações. Vale ressaltar que a baixa usabilidade do aplicativo e 
os problemas de performance dificultam tais ações. Os usuários 
relataram problemas relacionados a travamentos, atualização de 
informações em tempo real, interação com o mapa e organização da 
lista de estações. Notou-se também que a maneira proposta pela 
aplicação para iniciar a retirada de uma bicicleta não condiz com a 
expectativa dos usuários, o que dificulta a atividade inicialmente e 
revela a falta de correspondência entre o modelo mental e o modelo 
conceitual da aplicação. Além disso, a falta de informações (ou o 
conflito delas) acerca de determinadas seções da aplicação que 
aparentam estar desabilitadas (Cadastro e Mensagens) confundem 
os usuários e limitam suas possibilidades de interação. Os usuários 
reagem a isso de maneira negativa, a exemplo do comentário: “Bem 
ridículo. Porque se tem uma opção aqui de alterar os dados, não 
faz sentido ele mandar eu ir acessar o site”. Vale destacar que, no 
pré-teste, 60% dos usuários afirmaram saber utilizar todas as 
funções; no pós-teste, 40% avaliaram o aplicativo como 
parcialmente fácil e 40% afirmaram achar a sequência de telas 
parcialmente clara. No SAM, apenas 30% dos usuários indicaram 
um alto sentimento de controle. 
IV. Os usuários compreendem adequadamente os 
elementos da interface e o conceito da aplicação? 
Parcialmente. No geral, os usuários compreendem os elementos da 
interface, mas existem algumas porções que são afetadas por 
pequenos problemas de comunicação visual que atrapalham a 
interação. Os usuários entendem o conceito da aplicação como um 
todo, no entanto, o conceito de passes não é bem compreendido, o 
que dificulta a realização da função de retirada de bicicleta, uma 
das principais funções. A falta de integração entre Bilhete 
Único/Identidade Estudantil e o aplicativo colabora para a 
existência dessa lacuna. No pós-teste, 40% dos usuários afirmaram 
que o aplicativo é parcialmente confuso (nota 4). 
V. As necessidades dos usuários correspondem às 
funcionalidades disponíveis no aplicativo? 
Não. Os usuários possuem algumas necessidades não atendidas 
pela aplicação, sendo as principais delas a integração já relatada e a 
atualização instantânea das informações. Outras necessidades são 
relacionadas a falta de seção de ajuda, informações sobre o estado 
de funcionamento de bicicletas e das estações, notificações, 
indicação de ciclovias e ciclo faixas no mapa e busca de estações 
por endereço. No SAM, 80% dos usuários se disseram parcialmente 
satisfeitos com o aplicativo, sendo esse quesito o de maiores 
avaliações positivas. Destes, 50% avaliaram o aplicativo como 
parcialmente compensador, o que mostra uma lacuna a ser 
preenchida quanto à satisfação das necessidades.  
VI. Aspectos sociais e ambientais podem influenciar na 
experiência de uso do aplicativo? 
Sim. O uso dos dispositivos móveis na ação de retirada das 
bicicletas deve acontecer nas estações (ambientes públicos), fato 
que deixa os usuários inseguros e configura uma situação de uso 
que requer rapidez e praticidade nas operações com a aplicação. 
Espera-se que o aplicativo seja fácil de usar, simplifique o acesso a 
informações importantes, ofereça respostas rápidas e feedbacks 
claros, além de atualizar os dados instantaneamente. 

5.2 Meu Ônibus 
I. Os aspectos emocionais inerentes ao uso apontam para 
uma experiência positiva e agradável? 
Parcialmente. Embora 83% dos usuários tenham se declarado 
satisfeitos com as vantagens do uso do aplicativo para sua rotina de 
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deslocamento, diversos problemas impactam negativamente a 
experiência emocional. Falhas frequentes no desempenho e na 
exibição de informações (seja a ausência ou imprecisão), somadas a 
problemas causados pela baixa usabilidade, afetam a credibilidade 
da aplicação e geram desconfiança (apenas 45,5% avaliaram o 
aplicativo como confiável) e frustração nos usuários. Foram 
marcantes as afirmações negativas dos usuários ao testar o 
aplicativo, como “Frustrada! Essa é a palavra de hoje: frustrada.”. 
No SAM, 36% dos usuários indicaram baixo sentimento de 
controle e apenas 27% se declararam entusiasmados com a 
interação. O comentário do usuário demonstra o pouco entusiasmo: 
“eu ia desistir [de enviar a mensagem], provavelmente, porque… 
né? Hoje em dia a gente busca as coisas bem mais fáceis, não tá 
acostumado”; enquanto a falta de controle percebida é ilustrada 
pelo comentário da usuária que declarou: “Eu me sinto meio burra, 
mas tudo bem…” 
II. Os usuários são capazes de detectar adequadamente os 
principais recursos da aplicação? 
Não. A interpretação dos dados comprova que os usuários 
manipulam com facilidade aquele que pode ser considerado o 
principal recurso do aplicativo - a previsão do tempo de espera pelo 
ônibus. Entretanto, foi detectado que muitos usuários ignoravam a 
existência de recursos disponíveis que são essenciais para o 
aproveitamento efetivo de todos os benefícios que a aplicação 
oferece, como o itinerário das linhas de ônibus e localização do 
veículo, o ajuste do raio, a ferramenta de busca e o envio de 
opinião. Isso é confirmado quando apenas 36,4% dos usuários 
afirmam que a organização do aplicativo é clara. Problemas de 
rotulação, composição das telas e arquitetura das informações 
prejudicam a assimilação imediata e tornam algumas funções 
confusas. Apenas 54,6% dos usuários avaliaram que o aplicativo 
possui uma sequência de telas clara.  
III. Os usuários são capazes de executar as principais 
funções? 
Não. Na execução de praticamente todas as funções os usuários 
apresentaram dificuldades. No entanto, a função de consulta aos 
horários dos ônibus, considerada primordial, obteve menor índice 
de problemas. Apesar disso, funcionalidades relacionadas a ela, 
como localização de pontos no mapa e visualização do ônibus em 
seu itinerário foram consideradas problemáticas. Esse fato é 
ilustrado pelo comentário do participante que declarou: “eu sei que 
é essa parada aqui porque ele tá no meio do mapa. Mas isso 
porque eu tenho experiência de usar o aplicativo, então quem não 
tem, talvez vai ter dificuldade, né?.” As funções mais críticas 
consistem no ajuste do raio de proximidade, busca de pontos 
distantes e envio de opinião.  Sobre uma delas, um usuário declara: 
“[sobre a localização do ajuste do raio]ele não é fácil. Ele é uma 
coisa assim mais de quem tem experiência, talvez a minha avó, ela 
não vai ter a mesma experiência que eu vou ter, né? Ela vai ter 
muito mais dificuldade de olhar esse aplicativo”. No questionário 
pré-teste, 33% dos usuários confessaram não saber utilizar todas as 
funções. Em grande parte, os problemas do aplicativo se devem a 
pequenos problemas de usabilidade que podem ser facilmente 
corrigidos. Muitos deles são relacionados a formas de interação que 
fogem ao padrão estabelecido pela plataforma Android, forçando os 
usuários a reorganizar seu modelo mental. Também foram relatados 
problemas técnicos sem causa definida que prejudicaram a 
interação, como a não localização dos pontos. 
IV. Os usuários compreendem adequadamente os 
elementos da interface e o conceito da aplicação? 
Sim. Quase em sua totalidade, os ícones e elementos da interface 
foram bem compreendidos e assimilados, principalmente porque 

muitos podiam ser reconhecidos com base nas experiências prévias 
dos usuários (como a lupa de busca, o avatar de localização e a 
estrela de favoritos). Porém, alguns aspectos da composição visual 
em funcionalidades secundárias ou em situações específicas 
causaram erros durante a interação: por vezes os usuários não 
conseguiam ter certeza sobre uma informação mostrada por falta de 
clareza, por exemplo, na lista de pontos favoritos; em interações 
como favoritos, ajustes e mensagens, os feedbacks foram 
considerados insuficientes; e a presença de elementos visuais pouco 
significativos (a presença de um hífen no local destinado à previsão 
de chegada do ônibus) foram incompreendidos ou associados a 
erros do sistema. 
V. As necessidades dos usuários correspondem às 
funcionalidades disponíveis no aplicativo? 
Parcialmente. Antes da realização do teste, 100% dos usuários 
afirmaram que o Meu Ônibus satisfaz suas necessidades. 
Entretanto, em relação ao que o escopo do aplicativo prevê, 
constatou-se a existência de necessidades relacionadas a precisão, 
confiabilidade e atualização instantânea das informações 
fornecidas. Além disso, destacou-se a importância de apresentar 
resultados da busca de forma mais precisa, bem como tornar os 
feedbacks mais claros. Das sugestões de melhorias é possível 
extrair outras necessidades que envolvem recursos não 
contemplados pelo escopo do aplicativo, como o acesso às tabelas 
de horários e uma função que auxilie o usuário a planejar seus 
trajetos e traçar rotas. Outra necessidade levantada é a 
implementação de um sistema de mensagens que notifique 
eventuais atrasos dos ônibus. Após o teste, no questionário SAM, 
apenas 45% dos usuários afirmaram estar satisfeitos com o 
aplicativo, mostrando que a exploração mais atenta da aplicação fez 
com que os usuários percebessem suas necessidades não atendidas. 
Mesmo considerando que muitos usuários relataram expectativas 
frustradas, são relevantes as expressões de que, apesar disso, a 
aplicação atende às expectativas e necessidades mais gerais dos 
usuários, pelo menos em partes e dentro do que se propõe a fazer - 
informar os horários dos ônibus, como mostra a unidade 
[u10MO_a1.3] Usuário afirmou que não usa outros aplicativos 
porque o Meu Ônibus já atende suas necessidades.  
VI. Aspectos sociais e ambientais podem influenciar na 
experiência de uso do aplicativo? 
Sim. As situações de uso identificadas sugerem que o aplicativo é 
usado para planejar deslocamentos, evitando longos tempos de 
espera nos pontos e atenuando a exposição dos usuários a assaltos e 
condições climáticas desagradáveis. Em geral, os usuários preferem 
usar o aplicativo em ambientes onde se sintam seguros para 
manusear seus dispositivos móveis e disponham de uma conexão 
de rede mais estável (Wi-fi). Em virtude de o atraso nos transportes 
públicos caracterizar-se como um problema frequente em 
Fortaleza, o aplicativo auxilia os usuários a manter a pontualidade 
nos seus compromissos e reduzir o tempo de espera. 

5.3  Sugestões de Melhoria 
Como parte dos resultados da avaliação, foi reunido um conjunto 
de sugestões de melhorias para os dois aplicativos investigados, 
fruto de observações feitas pelos usuários e de percepções dos 
inspetores que conduziram as inspeções de usabilidade. Como parte 
dos trabalhos futuros, elas serão aprimoradas e servirão de base 
para a criação de guidelines que orientem o desenvolvimento de 
aplicações de apoio à mobilidade urbana e que serão aplicadas, 
como estudo de caso, no redesign das aplicações investigadas. Os 
pesquisadores pretendem enviar as sugestões para as empresas 
responsáveis pelas aplicações, visando melhorar a experiência 
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vivenciada pelos usuários e beneficiar a comunidade. A seguir, são 
elencadas as principais sugestões. 

5.3.1 Bicicletar 
Algumas das melhorias a serem implementadas no aplicativo 
Bicicletar dizem respeito a expandir o uso do aplicativo para que a 
retirada de bicicletas também possa ser feita usando Bilhete 
Único/Identidade Estudantil (ou permitir que a aplicação também 
apresente informações sobre o empréstimo também para esses 
casos); manter a consistência no estilo, na utilização dos ícones e 
entre os títulos das seções e os rótulos dos respectivos botões. 
Evitar a poluição visual e melhorar a organização dos elementos, 
além de aplicar as cores de forma adequada, principalmente quando 
o objetivo for destacar elementos selecionados e a localização do 
usuário na interface; aproveitar bem o espaço da interface e 
melhorar a formatação de informações textuais, destacando as 
informações mais importantes; posicionar o botão “Sair” de forma 
que não seja possível confundi-lo com o botão de “Voltar”, usando 
um ícone condizente com a função. Além disso, é recomendado 
exibir confirmação de saída da aplicação sem que o botão for 
tocado; dar contraste ao ícone de localização do usuário no mapa 
para destaca-lo dos outros elementos. Também é aconselhável 
exibir uma notificação quando o usuário abrir o mapa solicitando 
que este ative o GPS do smartphone para que a aplicação possa 
indicar as estações mais próximas dele.  

Outros pontos de melhoria são relacionados a respeitar o modelo 
mental do usuário, permitindo que a retirada de uma bicicleta possa 
ser iniciada a partir da tela de uma estação; ordenar de maneira 
lógica as estações no modo lista (por distância ou ordem alfabética, 
por exemplo). Além disso, a aplicação deve disponibilizar uma 
busca ou filtros para facilitar a exibição e localização de uma 
estação específica e habilitar o uso das seções de Mensagens e 
Cadastro, de forma que. Mensagens poderia ser utilizada para 
notificar os usuários sobre o uso do passe e informações 
importantes sobre o empréstimo de bicicletas, estações e o projeto 
Bicicletar; oferecer uma seção de ajuda ao usuário que explique o 
funcionamento do sistema de bicicletas compartilhadas, das 
principais funções do aplicativo e do código de cores utilizado; 
criar uma seção para que os usuários possam enviar sugestões e/ou 
reclamações, além de informar sobre o estado de conservação e 
funcionamento de estações e bicicletas, permitindo que outros 
usuários também tenham acesso a essas informações. Recomenda-
se que a aplicação exiba no mapa as ciclovias e ciclo faixas 
existentes na cidade, uma vez que muitos usuários relataram a o 
desejo de utilizar o mapa do aplicativo também para planejar seus 
trajetos e essa informação é essencial para os ciclistas. Se possível, 
expandir o escopo da aplicação para permitir que o usuário possa 
traçar rotas – sendo este um pedido de vários usuários, expressado 
tanto no questionário, como nas entrevistas realizadas durantes os 
testes. 

5.3.2 Meu Ônibus 
Para o Meu Ônibus, as sugestões de melhorias são: expandir o 
tutorial para abranger as principais funções e configurações 
importantes para a utilização do aplicativo; oferecer uma seção de 
Ajuda ao usuário; explicar o funcionamento do Raio de 
proximidade dentro da aplicação, informando que este serve como 
configuração dos pontos que serão exibidos na tela inicial, mas que, 
por meio da busca, é possível verificar horários dos ônibus em 
paradas distantes, inclusive fora do raio de exibição; Permitir que o 
usuário efetue a busca por informações diferentes, como por linhas 
de ônibus, além dos endereços e números dos pontos de parada. 
Além disso, exibir os resultados da busca de maneira clara, 
deixando evidente qual é o ponto mais próximo do endereço 

buscado; colocar informações de contato com a empresa 
responsável pelo sistema (e-mail, telefone, etc.) e outros telefones 
para contato com empresas relacionadas ao sistema de ônibus; 
diferenciar visualmente (utilizando cores, por exemplo) as paradas 
marcadas pelo usuário como favoritas, e permitir que o usuário 
renomeie seus pontos favoritos para facilitar a identificação dos 
mesmos; oferecer feedbacks facilmente perceptíveis em todas as 
interações; inserir a função de criação de rotas e exibir previsões de 
chegada dos ônibus dentro rota criada para que o usuário possa 
planejar seus deslocamentos mais facilmente; e melhorar o 
desempenho da aplicação e reduzir o tempo de atualização das 
informações – que é uma necessidade imperativa dos usuários. 

6. CONCLUSÃO  
O Sistema de Transporte Público em grandes metrópoles é 
complexo e está atrelado a problemas que afetam o ir e vir dos 
passageiros. As aplicações que se propõem a apoiar a mobilidade 
urbana precisam considerar as situações de estresse, desconforto e 
insegurança que fazem parte da rotina dos usuários. Portanto, o 
desenvolvimento de aplicativos de apoio à mobilidade urbana deve 
ser pautado na compreensão do modelo mental e contexto de uso 
dos usuários e na correspondência com as suas necessidades, 
primando pela praticidade e oferecendo experiência prazerosa.  
Apesar dos problemas detectados, é inegável que o 
desenvolvimento das aplicações estudadas trouxe benefícios para as 
pessoas que dependem da rede de transporte público de Fortaleza, 
fato que, conforme observado nas pesquisas iniciais, é válido 
também para os habitantes das outras cidades do Brasil. Os 
usuários reconhecem a utilidade e a relevância das informações 
fornecidas, e por esse motivo, agem com certa tolerância frente aos 
problemas que acometem sua experiência. Ambos os aplicativos 
apresentaram empecilhos similares no tocante à atualização 
imediata das informações, precisão dos dados exibidos, estabilidade 
de performance, apresentação visual e organização de informações 
e compreensão de funcionalidades básicas. Porém, como 
identificado inicialmente nas pesquisas comparativas com 
aplicativos de diversos estados do Brasil, este não é um problema 
exclusivo dos aplicativos Bicicletar e Meu Ônibus. É notável a 
existência de uma lacuna a ser preenchida no desenvolvimento de 
aplicações de apoio à mobilidade urbana: a avaliação das interfaces 
e interações, com o objetivo de melhorar a experiência do usuário. 
Esta pesquisa se propõe a contribuir para a resolução deste 
problema ao visar a criação de um conjunto de guidelines para o 
desenvolvido de aplicações desse tipo. 
Como contribuição parcial deste trabalho, os pesquisadores 
compartilharão com as empresas responsáveis pelas aplicações 
investigadas sugestões detalhadas de redesign da interface e 
interação, de maneira gratuita, com o intuito de melhorar a 
experiência do usuário do transporte público, contribuindo para o 
avanço dos projetos de mobilidade urbana na cidade de Fortaleza. 
Além disso, as observações feitas na análise destes aplicativos, bem 
como das aplicações investigadas na etapa de Pesquisas Iniciais – 
aplicativos para ônibus e bicicletas, distribuídos entre as cinco 
regiões do país, que foram analisados com base nas informações da 
loja -, serão aprofundadas e transformadas em guidelines para a 
criação de aplicações para apoio ao transporte público que 
forneçam uma experiência satisfatória aos usuários.  
Nos trabalhos futuros planeja-se expandir a análise para o contexto 
não só de outras cidades do Brasil, mas para outros países da 
América Latina. A fase atual da pesquisa foi um passo importante 
em direção ao objetivo final. Suas contribuições se mostram 
também na identificação de como os usuários reagem a este tipo de 
aplicativo em seu dia-a-dia, e na constatação da experiência deles, 
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que permitiu identificar pontos de melhoria que servirão para 
aprimorar estas e outras aplicações, de forma a contribuir com uma 
experiência de uso prazerosa e que apoie os usuários de transporte 
público em suas necessidades e expectativas de uso reais. Esta área 
é uma oportunidade para a comunidade de IHC ajudar a 
comunidade local oferecendo aplicações que facilitem seus 
deslocamentos nas cidades, enquanto oferecem uma experiência 
agradável e única.  
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ABSTRACT 
This article describes research on the functions of limit concepts 

presented by students when using the learning object Maximum 

Area, developed with the Geogebra software. Analyzed, the 

theoretical basis of Genetic Epistemology, the interpretations given 

by the students to problem situations, which had been recorded by 

the teacher. The results show these interpretations, given by the 

students, studying the approach areas as a case of functions limit. 

RESUMO 
Este artigo descreve a pesquisa sobre as noções de limite de 

funções apresentadas por alunos ao utilizarem o objeto de 

aprendizagem Área Máxima, desenvolvido com o software 

Geogebra. Analisou-se, à base teórica da Epistemologia Genética, 

as interpretações dadas pelos alunos às situações-problema, que 

haviam sido registradas pelo professor. Os resultados mostram 

essas interpretações, dadas pelos alunos, ao estudar a aproximação 

de áreas como um caso de limite de funções. 

General Terms 
Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Epistemologia Genética, Abstração Reflexionante, Limite de 

Funções, Geogebra. 

1. INTRODUÇÃO 
Como utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação – 

aplicativos, softwares, computador, etc. – para que sejam 

ferramentas de apoio pedagógico na educação? Este é um 

questionamento realizado constantemente por professores, 

pesquisadores e educadores. A introdução de objetos digitais para a 

aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral (CDI) já é feita, e 

os resultados são significativos [10], [4], [9]. 

Diante da imensa quantidade de aplicativos existentes e materiais 

disponíveis na internet, torna-se necessário investimentos de 

tempo, de conhecimento e financeiro, dos profissionais ligados à 

educação, pois eles necessitam conhecer pelo menos parte desse 

material e distinguir nessa imensidão, aqueles que possuem a 

qualidade desejável para serem utilizados pelos alunos no processo 

de construção do conhecimento [8], [5]. Nesse sentido, projetar e 

construir objetos virtuais de aprendizagem é uma alternativa 

interessante para o cenário educacional atual, e o Geogebra se 

insere nesse contexto, pois é um software que possui relativa 

facilidade de uso e acesso a material instrucional desenvolvido 

como applets (Applet é um pequeno software que executa uma 

atividade específica, dentro de outro programa maior, como, por 

exemplo, um navegador web). 

O problema de estudo busca compreender a noção de limite 

apresentada por alunos ao utilizarem um applets do geogebra que 

auxilia na compreensão de um problema proposto, uma situação-

problema. Os resultados da pesquisa podem atuar na compreensão 

e diminuição do índice de reprovação e abandono nos cursos 

iniciais de CDI nas universidades brasileiras. Destacaremos o caso 

da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Esse problema, 

retratado em [2], afirma que o baixo índice de aprovação em CDI 

pode ser um importante fator, não somente de retenção e evasão, 

mas, também, de desestímulo àqueles que poderiam escolher os 

cursos nos quais o tema ou disciplina é ministrada. Para [16], o 

ensino de cálculo é estudado promovendo dois mapeamentos que 

visam o levantamento e o entendimento de dificuldades de natureza 

epistemológica; ele destaca ainda que o problema do “fracasso do 
cálculo” não é um fenômeno isolado, pois é retratado em vários 
trabalhos da comunidade científica no exterior. No curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais, foi registrado um número muito 

baixo de aprovados na disciplina CDI considerando o número de 

inscritos, em 5 (cinco) semestres letivos; a média de aprovação foi 

de 54% segundo dados coletados na coordenação do curso. Ao 

realizar pesquisas sobre os resultados finais dessa disciplina, foi 

possível perceber a dimensão do problema e, segundo [16], [11], 

ele existe em escala mundial. Após consultas aos órgãos de 

controle da UFMA, verificou-se que, entre o segundo semestre de 

2012 e o primeiro semestre letivo de 2014, totalizando sete 

períodos, matricularam-se, em números absolutos, 4.109 (quatro 

mil cento e nove) alunos, em 23 (vinte e três) disciplinas de CDI ou 

similares, ofertadas em 21 (vinte e um) diferentes cursos. Desse 

total de alunos matriculados, 43,59%, isto é, 1.791 (mil setecentos 

e noventa e um) alunos foram aprovados e prosseguiram em seus 

cursos; e 2.318 (dois mil trezentos e dezoito) alunos, de alguma 

forma, ficaram retidos. Esses dados justificam a pesquisa com 

alunos da disciplina CDI, para compreender o que acontece com a 

aprendizagem ao trabalhar a conceituação de limite de funções. 

Esta pesquisa visa a tratar essa problemática caracterizada como 

obtenção de baixo índice de aprovação na disciplina CDI. Visa a 

conhecer as noções apresentadas no processo de interação entre 

alunos e applets ao tentar conceituar limite de funções. Portanto, o 

objetivo desta pesquisa é conhecer e analisar as noções de limites 

de funções apresentadas por alunos ao utilizarem applets do 

Geogebra. Nesta pesquisa, trata-se a atividade proposta aos alunos 

nos applets como uma situação-problema. Para Dolle (2011, p. 

13), “É colocando o aluno diante de situações-problema que ele é 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 265  - 270. Santiago de Chile.
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solicitado a construir sua solução e, assim, a fornecer a explicação 

para estas”. O interesse desta pesquisa está centrado nos registros, 
na capacidade de um aluno realizar registro em processo de 

construção de conhecimento. No entanto, segundo Delval (2002, p. 

67): “O sujeito tem de resolver tarefas mediante sua ação e pede-se 

a ele explicações do que faz. A explicação é um complemento da 

ação [...]”, mas pelas razões já citadas, as análises ocorrerão a 
partir do conjunto de respostas, e um estudo centrado nas 

entrevistas ocorrerá no prosseguimento da pesquisa. 

Um caso de utilização de registro para avaliação da aprendizagem 

é o estudo de [13]. Nele é descrita uma experiência de 

aprendizagem na disciplina Cálculo Diferencial. Os registros foram 

realizados em um ambiente virtual de aprendizagem com suporte 

para escrita científica, possibilitando inferir como os alunos 

desenvolviam conceitos de Cálculo Diferencial e Integral. Um 

sistema web para o cálculo diferencial e integral (SCDI) foi 

desenvolvido por em [9]. Nele o sistema foi validado. O SCDI, 

além de conter teoria do CDI, permite realizar operações no estudo 

de limites, derivada e integral de funções. Segundo o estudo a 

utilização resultou em melhorias no aproveitamento de alunos na 

disciplina. 

O cálculo tem na tecnologia, suporte para o entendimento gráfico e 

busca de soluções mais complexas. Este trabalho propõe a análise 

de registros de alunos ao utilizar applets do Geogebra e tecnologias 

do Google Drive. Com procedimentos e orientações próprias da 

execução da disciplina CDI, tem-se a expectativa de que essas 

tecnologias conjuntas permitam ao docente uma avaliação da 

resposta livre do aluno quando utiliza o applet do Geogebra e os 

conhecimentos contidos na aplicação para a construção de 

conhecimento. 

2. TECNOLOGIAS, CONHECIMENTO E 
UMA DIDÁTICA FUNDAMENTADA NA 
TEORIA DE PIAGET 
Esta pesquisa buscou tanto sua fundamentação didática, quanto sua 

concepção de construção de conhecimento, na Epistemologia 

Genética; enquanto teoria de conhecimento atemo-nos na abstração 

reflexionante. Essa teoria foi formulada por Jean Piaget para 

explicar como um conhecimento novo é criado. Segundo ela, os 

humanos desenvolvem-se cognitivamente agindo sobre o real e 

retirando dele qualidades (abstração empírica) e sobre as próprias 

ações e coordenações das ações retirando delas qualidades com as 

quais constroem novas capacidades (abstração reflexionante). 

Piaget (1995) destaca dois tipos de abstração, a primeira é a 

empírica e a segunda é a reflexionante. A abstração empírica: “[...] 
se apóia sobre os objetos físicos ou sobre os aspectos materiais da 

própria ação, tais como movimentos, empurrões, etc. [...]” (p.5). A 
abstração empírica tem por base a extração de informações dos 

objetos, através da ação que o sujeito exerce sobre o objeto; é um 

conhecimento extraído diretamente dos observáveis; ele extrai 

propriedades que existiam nesse objeto antes de qualquer ação do 

sujeito, e assim, não explica a novidade do pensamento. A 

abstração reflexionante é caracterizada como aquela que: “apoia-se 

sobre as formas e sobre todas as atividades cognitivas do sujeito 

[...] para delas retirar certos caracteres e utilizá-los para outras 

finalidades [...]” (p.6). Diferentemente da abstração empírica que 
retira conhecimento dos objetos, a reflexionante retira 

conhecimento das coordenações das ações do sujeito. 

Existem dois processos importantes, que se complementam, na 

teoria da abstração reflexionante; um é a reflexão e o outro o 

reflexionamento. O "reflexionamento" é a projeção de um 

conhecimento para um patamar superior; já a "reflexão" é o 

processo mental de reconstrução e reorganização do que foi 

enviado para o patamar superior [15], [3]. Piaget explica assim a 

relação entre esses processos: “a abstração reflexionante é a fonte 
contínua de novidades, porque atinge novas “reflexões” sobre cada 

um dos planos sucessivos do “reflexionamento” e estes se 
engendram sem que sua sequência seja jamais acabada” (p. 205). 
Ainda sobre essa relação Piaget diz que: “[...] todo reflexionamento 

de conteúdos (observáveis) supõe a intervenção de uma forma 

(reflexão), e os conteúdos assim transferidos exigem a construção 

de novas formas devido à reflexão [...]” (p. 276), e assim teremos 
uma alternância entre esses dois processos (reflexionamento e 

reflexão), como também conteúdos e formas, e numa projeção 

seguinte suas novidades e reelaborações, e sobretudo, sem começo 

absoluto. Piaget desdobrar a abstração reflexionante em abstração 

pseudo-empírica (embora retire características dos objetos que o 

próprio sujeito colocou neles, isso é, as propriedades são 

introduzidas neles pela ação do sujeitoque retira características da 

coordenação de suas ações) e abstração refletida, como um 

processo de reflexão da reflexão, quando o sujeito toma 

consciência do processo que o levou à construção do conhecimento 

[15], [3] 

Para Piaget (1995), o conceito de aprendizagem define-se por 

assimilação de conteúdos pelos esquemas ou estruturas construídas 

no processo de desenvolvimento, por abstração reflexionante [15]. 

Assimilam-se assim conteúdos que não podiam ser assimilados 

antes da construção de tais esquemas ou estruturas. 

Um processo didático, fundamentado na Epistemologia Genética, 

concebe o pensamento como não estático; não é uma coleção de 

conteúdos e imagens, é sim dinâmico, atuante e realiza-se mediante 

operações. Pensar é operar com os conhecimentos; constroem-se 

novos conhecimentos à media que submetemos novas experiências 

aos esquemas existentes por processos interiorizados a serem 

discutidos mais à frente. O ensino deve provocar a execução de 

certas operações, pois são as operações que definem as noções que 

condensam as significações [1]. O conhecimento é produzido pela 

ação, interação entre sujeito e objeto, sendo concebido em função 

das estruturas que o estabeleceram; é assim que o sujeito apropria-

se dos mecanismos mais íntimos das ações, problematizando-as; 

sem isso não há novidade [3], [7].  Para Dolle (2011, p. 9): “[...] 
aprender é uma atividade e, como toda atividade, ela envolve 

estruturas.”. 

Surge uma questão, quais são as estruturas necessárias? A devida 

respostas a este questionamento pode diferenciar o sucesso do 

fracasso no processo educativo. Segundo Becker (2012, p. 41) 

“[...] o processo da aprendizagem deve ser radicalmente vinculado 
ao processo de desenvolvimento [...]. Desvinculado dele não 

passará de treinamento [...] ”. A atividade proposta como uma 
situação-problema apresenta etapas de aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo. O princípio da pesquisa pelo aluno é o 

mais difícil, pois se considerarmos uma boa ordenação dos 

trabalhos docentes, a pesquisa ou investigação de problemas, ou 

situação problema, depende do aluno. Uma outra questão que 

envolve atividades de pesquisa é que se o problema for apresentado 

e não se apelar para esquemas que o aluno dispõe com facilidade e 

os dados iniciais não são suficientes, então a pesquisa não chega 

aos resultados esperados. É preciso dar ao aluno a oportunidade de 

executar materialmente as operações durante os ensaios, tateios, ou 

seja, deve-se oportunizar a interação entre aluno e seu objeto de 
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conhecimento, tendo presente a visão didática que professamos: 

“[...] um problema, que tem por objeto a realização ou a descoberta 
de uma operação, é sempre um projeto de ação, realizável por 

manipulações efetivas [...]” (AEBLI, 1978, p. 97). 

Segundo Becker (2012, p. 43), “[...] o termo “objeto”, que abrange 
na epistemologia tudo aquilo que o sujeito não é, incluindo ali o 

meio social e físico, é reduzido a objetos do mundo físico. ”; 
segundo ele, isso destrói a contribuição da Epistemologia Genética. 

A informática tem em seu vocabulário o termo objeto, amplamente 

utilizado na orientação em programação. Na informática aplicada à 

educação o termo objeto de aprendizagem é amplamente difundido 

desde os anos 2000. Entre autores, a definição de Objeto de 

Aprendizagem (OA) é controversa, e vários trabalhos tentam 

reformular essa definição no intuito de adequá-la a contextos 

educacionais e digitais mais atuais [5]. Nesta pesquisa iremos 

apresentar uma definição, e sua abordagem será condizente com a 

crítica contida em [3], e consideraremos como objeto tudo aquilo 

que não é o sujeito, inclusive os objetos de aprendizagem tal como 

são definidos. Um OA é uma: “[...] unidade de conteúdo digital, 
autocontida e independente, a qual está associada com um ou mais 

objetivos de aprendizagem e tem como objetivo primário a 

habilidade de reuso em diferentes contextos educacionais” 
(NIKOLOPOULOS et al., 2012 apud CARNEIRO; SILVEIRA, 

2014, p. 239). Essa definição é abrangente quanto à variabilidade 

de conteúdos digitais, mas bem definida quanto aos objetivos e 

características para seu fim educacional. 

3. OA – ÁREA MÁXIMA 
A atividade Área Máxima (OA – Área Máxima), consiste em uma 

página web disponível no endereço 

http://geogebra.nasnuvens.net.br/atividades/area-maxima/ 

disponibilizada para uso aberto. Nessa página há um conjunto de 

questões que direcionam à investigação do problema proposto; 

nela há um applet, desenvolvido com o software Geogebra pelos 

autores, que representa a situação-problema em estudo. O 

desenvolvimento do applet priorizou a caracterização de um 

problema que envolvesse limite de funções que pudesse permitir a 

construção de conhecimentos relativos ao cálculo diferencial e 

integral. O applet permite manipulações, animações e faz 

referência gráfica da evolução numérica do problema proposto. O 

Geogebra é um software livre amplamente utilizado para fins 

educacionais [17]. As construções geradas pelo Geogebra são os 

applets e estes podem ser disponibilizados em um repositório que 

permite o acesso e utilização sob a licença creative commons 2.0. 

Na página há um formulário online com tecnologia Google Drive 

para que o aluno registre suas observações sobre a resolução da 

atividade, e isso deverá ocorrer com o auxílio do applet. Há ainda 

um link de acesso para o applet diretamente na versão web do 

Geogebra. 

Esta atividade permite comparar e estimar valores numéricos e 

formas geométricas. Permite ainda relacionar a dinâmica da 

situação problema e sua evolução gráfica. Trata a área com 

enfoque na extensão de valores ao infinito e valores limite. A 

generalização da função ocorre pela análise dos valores e das 

formas geométricas próprias da análise da dinâmica do objeto. 

Nesta atividade temos uma circunferência ( ) de raio unitário 

( ) com centro em A e um polígono , com  , o número 

de lados e 0 2l d r   o comprimento do lado. Esse polígono 

possui dois de seus vértices contidos na circunferência. A situação-

problema consiste em determinar a área máxima, , que um 

polígono  assume no interior da circunferência e fora dela à 

medida que dois de seus vértices contidos na circunferência se 

distanciam. 

 

Figura 1. Applet do Geogebra na situação problema. 

A Figura 1, apresenta o applet da situação-problema do OA – Área 

Máxima. As descrições seguintes reportam à Figura 1. O applet 

possui uma dinâmica definida pela animação ao clicar no comando, 

destacado com “C” na figura. Os campos “A” e “B” permitem 

modificar o número de lado do polígono  por deslizamento ou 

pela entrada numérica respectivamente. No espaço “H” o polígono 
sofre variação de sua área. Marcando o campo “E” torna-se 

possível visualizar a evolução da variação da área de  em função 

do lado l  - veja “F”. Em “D” tem-se o valor numérico da área do 

polígono . É possível ainda mensurar a área a partir da régua em 

“G”. 

Na página web da atividade, o aluno encontra um espaço para 

registro, que consiste em um formulário online elaborado com 

tecnologia do Google Drive. O envio dos registros quando feito 

pelo formulário implica a organização dos dados em uma planilha 

eletrônica conforme organização feita na estrutura do formulário. 

Caso o aluno deseje ter em sua tela apenas o applet, ele poderá 

acessar diretamente esse OA pelo Geogebratube (repositório de 

applets do Geogebra) pelo link disponível juntamente ao OA – 

Área Máxima. 

É esperado que o aluno consiga construir conhecimentos sobre 

limite de funções. Para o docente a expectativa é que a partir dos 

registros dos alunos, ele consiga dimensionar adequadamente a 

avaliação da aprendizagem, privilegiando a linguagem e a 

organização de argumentos e implicações resultantes do 

pensamento, sem deixar de considerar o rigor e a técnica inerentes 

à matemática.  

4. METODOLOGIA 
Área Máxima foi uma atividade programada para complementação 

e aprofundamento de aulas teóricas da disciplina CDI; tratavam do 

conceito de limite a partir de noções do cálculo de áreas e seu 

entendimento como uma função. Participaram 15 (quinze) dos 19 

(dezenove) alunos matriculados na disciplina. A aceitação para 

participação da pesquisa ocorreu por termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE). Outros três alunos responderam, mas não 

haviam autorizado o uso de suas respostas até a elaboração deste 

texto, tendo seus registros ignorados para esta pesquisa. Houve, 

pois, uma evasão. 

A situação-problema, contida no OA – Área Máxima, está 

disponível online e fez parte das atividades propostas aos discentes 

de uma disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. O propósito da 
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atividade para o aluno consistia na construção do conceito de limite 

a partir da problemática da área máxima; para o docente consistia 

na obtenção de registros das respostas de discentes após a 

interação entre aluno e o referido OA. Para o desenvolvimento 

desta atividade procedeu-se da seguinte maneira: 

1) Apresentação do OA e suas funcionalidades. A 

apresentação foi feita levando em consideração a 

contextualização da situação-problema e a teoria de 

limites de funções. Foi disponibilizado no ambiente 

virtual institucional um vídeo de ajuda e fórum para 

compartilhamento de informações e comentários. 

2) A partir de uma situação-problema de área máxima entre 

um polígono e um círculo, é solicitado ao aluno que 

acesse o link da atividade e conheça a situação-problema 

para o propósito da conceituação de limites. O aluno 

deverá inserir no formulário online os registros de suas 

observações ao tentar conceituar limites a partir das 

tentativas de solução à problemática. Essas possíveis 

soluções poderão ocorrer pela interação entre o aluno e o 

applet. 

3) Analisar os registros realizados por alunos na planilha 

eletrônica de dados do Google Drive. A análise 

privilegiará conhecer as noções ou conceitos 

apresentados pelos alunos sob o enfoque da 

Epistemologia Genética. 

A atividade foi proposta no semestre letivo 2016.1 aos alunos do 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais.  

5. ANÁLISE 
A pesquisa foi realizada considerando a base teórica da Abstração 

Reflexionante de Jean Piaget. Nesta pesquisa analisaremos os 

registros de respostas enviados pelos alunos no OA. Os dados 

foram agrupados em uma planilha eletrônica no Google Drive.    

5.1. Análise dos Registros 
Nesta pesquisa analisaremos 15 registros oriundos das respostas 

dos alunos aos questionamentos contidos da atividade Área 

Máxima. O primeiro questionamento era se polígono  tem área 

máxima, se sim, era para descrever o processo para obtenção da 

área máxima. Se a resposta fosse negativa, então deveriam 

justificar. Todos os registros responderam positivamente, 

afirmando que o polígono apresenta área máxima. Em primeira 

análise foi possível concluir que consideraram a situação I 

( interno à circunferência 
,A rC ) e/ou II (  , ,n A rP C B C  ) nos 

registros assim como descreve alguns registros: “Sim, o processo 

para a obtenção da área máxima do polígono regular, ocorre 

quando o ponto C inscrito no círculo tende a se distanciar do 

ponto B, assim o valor da área do polígono vai tendendo a ser 

cada vez maior até atingir o valor máximo possível, que será o 

valor l=2 [...]” e nesse registro o aluno considerou um valor de n 

fixo, fazendo o comprimento do lado tender ao valor máximo, l=2. 

O mesmo pode ser observado em outro registro: “Sim, pois 

observamos que ao se distanciar de B, o vértice C, estabelece 

uma área para l=2, sendo esta a [Área] máxima que atinge, não 

importando a quantidade n do polígono [...] e quando eles estão 

se aproximando, tende para zero. ”, no entanto, se fizer , a 

área   

O complemento dessa pergunta solicitava que fosse descrito o 

processo da obtenção da área máxima, e que isso fosse feito com 

linguagem matemática de limites, vejam alguns registros: “Os 

Pontos {C,D,B} formam um polígono regular inscrito no círculo 

[...] ocorrendo assim a aproximação e distanciação dos seus 

lados [vértices] quando os pontos estão se movimentando, e 

assim vão criando valores reais na área do círculo.” Nesse 
registro o aluno não considera a área do polígono tendendo para 

zero. Um outro registro diz: “Podemos dizer que l é o ponto 

máximo da função [A área está em função de l], se b e c 

estiverem respectivamente em 1 e -1 [r=2]. E ainda podemos 

notar que para um n maior (n>/= 3) a imagem tende para o 

infinito”, uma análise quase completa pois não considerou o limite 
da área do polígono com os vértices na circunferência. No registro: 

“No momento em que o polígono com 500 triângulos se encaixa 

na circunferência, podemos dizer que o lado do triângulo tende 

ao raio da circunferência, e que a área do polígono tende a pi 

(3,14), como lim f(x)=L quando x tende a a,  sendo assim 

podemos dizer que o raio é o limite dos lados e que a 

circunferência é o limite da área do polígono regular.” Neste 
registro fica evidente a relação que o aluno faz entre a área do 

polígono e uma função, cujo domínio são os valores que l pode 

assumir. 

A segunda parte das perguntas versava sobre as relações possíveis 

entre o polígono, a circunferência e o círculo. Perguntados sobre a 

existência da relação entre o círculo e a área máxima do polígono, 

os alunos afirmaram existir a relação, eis alguns registros: “Sim. 

Pois para obter a área máxima, o polígono tem que está com dois 

vértices dentro do círculo, ou seja, o círculo determina a área 

máxima do polígono. ”, reconhecendo a relação de dependência e 
limitação da área pelo comprimento do lado que é uma corda da 

circunferência, “SIM. Quando maior o número de lados do 

polígono inscritos no círculo, maior será a sua área máxima, 

sendo maior a área do polígono também, quanto maior o número 

de lados, mais próximo de uma circunferência será seu formato. 

”, não considerou que a área do polígono terá valor limite para um 
n fixo. O registro: “Sim, pois quanto maior for o número de lados 

do polígono inscrito no círculo, aumentará seu tamanho fazendo 

com que o polígono se assemelhe a um círculo.”. Assim como o 
anterior consideram que o limite da área do polígono inscrito é a 

área do círculo. Diferentemente, o registro: “Os pontos inscritos 

na circunferência estão se movendo, criando áreas máximas e 

mínimas, os pontos no círculo tendem uns aos outros, criando 

assim um limite máximo e mínimo para o polígono regular. ”, não 

considera a situação citada anteriormente, descreve o processo em 

que a área possui valor limite, limite este máximo e mínimo, com o 

valor do lado  . 

5.2. Conhecimento Matemático do OA Área 
Máxima 
Todo objeto de aprendizagem em essência tem conhecimento 

associado [10], [4], [9]. A análise é feita considerando dois 

aspectos: I)
nP  interno à circunferência 

,A rC ; II)  , ,n A rP C B C  . O 

conhecimento matemático associado é: 

C1. Se n , então  nA P  .  

C2. A variação da área  nA P  é em função de l . 

C3. l  varia à medida que C se distancia de B. 

C4. O comprimento de l  é 0 2l d r   . 
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C5. Se tivermos um número de lados definido 

3n  , então  nA P L , e L  é área 

máxima se , pois 

0 2l d r   . . 

C6. Se tivermos um número de lados definido 

3n  , então  nA P L , e L  é área 

mínima, se , pois 0 2l d r   . 

. 

C7. Considerando a 
,A rC , a área  nA P  é máxima 

no interior da circunferência se os vértices de 

nP  estão contidos na circunferência e 

equidistantes na medida de C
n

. 

C8. Se 0C
n
 , então   2

nA P r . 

C9. Relacionar a função  nA P  com seu gráfico e 

analisar a área máxima como limite dessa 

função. 

Esta análise considerará cada um desses conhecimentos presentes 

ou não nos registros. 

 

ID C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 R1 R2 R3 

M1 
 

x x x x x 
   

R1 R2 
 

M2 
 

x x x 
 

x 
    

R2 
 

M3 
 

x x 
    

x 
    

M4 x x x x x x 
   

R1 R2 
 

M5 
 

x x 
 

x x 
   

R1 R2 
 

M6 x x x 
 

x x 
 

x 
 

R1 R2 R3 

M7 
 

x x 
 

x x 
   

R1 R2 
 

M8 
  

x x 
   

x 
    

M9 x 
 

x 
 

x x 
      

M10 x x 
  

x x 
 

x x R1 R2 R3 

M11 
 

x x 
         

M12 
 

x x 
  

x 
 

x 
  

R2 
 

M13 
 

x x 
 

x x 
   

R1 R2 
 

M14 
 

x x x x x 
   

R1 R2 
 

M15 
 

x x x x x 
 

x 
 

R1 R2 
 

Tabela 1: Conhecimento matemático contido nos registros 
 

Na Tabela 1, foram agrupados os conhecimentos apresentados nos 

registros. O agrupamento destaca os conhecimentos que cada aluno 

expressou ao efetuar registros de respostas no OA. 

Foram elencados 9 (nove) conhecimentos matemáticos associados 

ao OA Área Máxima, destes destacamos algumas relações de 

implicação. As implicações estão centradas em duas ideias 

fundamentais: o conceito de função e o conceito de limite. As 

relações são as seguintes: R1 ( ), R2 ( ), R3 

( ). Na Tabela 1, destacamos os grupos 

de alunos que apresentam as relações,  e  apresenta 

conhecimentos mais elaborados que em  e .  

6. CONCLUSÕES 
Ao término desta pesquisa podemos considerar dois aspectos, um 

que trata genericamente da utilização direta de tecnologias para 

fins educacionais e a outra é a objetividade dos resultados 

observados sobre os mediante análise dos registros. Quanto ao 

primeiro aspecto é importante destacar a eficiência da associação 

de tecnologias para fins educacionais. A utilização de tecnologia 

Google Drive para coleta, acesso e organização de registros de uso 

de applets do Geogebra em ambiente virtual, permitiu aos docentes 

observar e avaliar a produção docente sob um outro olhar, aquele 

que expressa suas impressões e tenta organizar suas ideias e 

construções em texto. Quanto à eficácia das situações-problema 

pode-se afirmar que propiciaram a mobilização de conhecimento, 

no entanto, os resultados são tão variados quanto cada indivíduo, e 

isso é devido às estruturas cognitivas que cada aluno apresentou no 

processo de interação com os applets. Os alunos M6 e M10 

conseguiram demonstrar as três principais implicações sobre os 

conhecimentos que tratam cada situação problema. Um grupo 

composto pelos alunos M1, M4, M5, M7, M13, M14 e M15 

apresentaram registros que levaram a concluir que conseguiram 

realizar conclusões relativas às implicações R1 e R2. Já os alunos 

M2 e M12 apresentaram a relação . Nos registros dos alunos 

M3, M8, M9 e M11 não foi possível identificar nenhuma das 

principais relações de implicação. Apresentaram implicações 

elementares mais simples, conhecimentos isolados, não sendo 

possível identificar a realização de coordenações de operações com 

essas implicações básicas para obter outras mais complexas e 

elaboradas sobre funções, limites e variação de área. No entanto, 

acreditamos que um aprofundamento desses registros pode ser feito 

utilizando entrevistas inspiradas no método clínico piagetiano, o 

que implicaria em fazer melhores inferências sobre as ações e 

registros realizados a partir da interação com as situações-

problema. 
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ABSTRACT 
 

Increasingly, digital technologies are entering and transforming 

teaching practices. The SCRATCH is a programming learning 

environment for beginners intuitive, creative and affordable. 

Through the programming, learning is encouraged computational 

thinking of students to solve problems involving a set of concepts 

such as abstraction, recursion, iteration, among others. Creating 

software programs with SCRATCH, young people learn to think 

creatively, to work collaboratively and to think systematically in 

troubleshooting. On the other hand, the Environmental Education 

in Basic Education should include an integrated curriculum 

approach, cross, contextualized, continuous, ongoing in all areas of 

knowledge and curriculum components. In Environmental 

Education there are no set formulas or didactic modalities defined 

as suitable for use with environmental issues. Thus, this work 

presents a case study involving the use of SCRATCH in 

environmental education activities developed in a public high 

school education, in Rio de Janeiro. It appears that this tool can 

create a motivating environment that provides a more playful 

experience, creative and contextualized learning. 

 

RESUMO 
 

Cada dia mais, as tecnologias digitais estão se inserindo e 

transformando as práticas pedagógicas. O SCRATCH é um 

ambiente de aprendizagem de programação para iniciantes bastante 

intuitivo, criativo e acessível. Por meio da programação, estimula-

se a aprendizagem do pensamento computacional de alunos para 

resolverem problemas que envolvam um conjunto de conceitos, 

como abstração, recursão, iteração, entre outros. Criando 

programas de software com o SCRATCH, jovens aprendem a 

pensar criativamente, a trabalhar de forma colaborativa e a pensar 

de forma sistemática na solução de problemas. De outro lado, a 

Educação Ambiental na Educação Básica deve contemplar uma 

abordagem curricular integrada, transversal, contextualizada, 

contínua, permanente em todas as áreas de conhecimento e 

componentes curriculares. Na Educação Ambiental não existem 

fórmulas prontas ou modalidades didáticas definidas como 

próprias para serem utilizadas com as questões ambientais. Assim, 

o presente trabalho apresenta um estudo de caso envolvendo o uso 

do SCRATCH numa atividade de Educação Ambiental 

desenvolvido numa escola pública de Ensino Médio, no Rio de 

Janeiro. Verifica-se que esta ferramenta pode criar um ambiente 

motivador que proporciona uma experiência mais lúdica, criativa e 

contextualizada de aprendizagem. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer and Education]: Computer Uses in Education. 

 

Termos Gerais 
Computer, Education, Experimentation and Design. 
 

Palavras Chaves 
SCRATCH, Environmental Education, Programming, 

Contextualization, High School. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Manter o ambiente de ensino e aprendizagem interessante e 

motivador para os alunos é ainda um dos maiores desafios 

enfrentados pelos professores nos dias atuais [1]. Nos últimos 

anos, o uso das tecnologias digitais está inserido no cotidiano dos 

estudantes. Por isso se diz que os jovens de hoje são nativos 

digitais, uma geração nascida na era da internet [2]. 

 

Especificamente no ambiente educacional, o uso das tecnologias de 

software tem despertado grande interesse por incentivar práticas 

pedagógicas inovadoras [3]. O desafio com essa integração é criar 

novas formas de interação, com atividades pedagógicas mais 

colaborativas de ensino, tornando o processo de ensino e 

aprendizagem mais dinâmico, ágil e prazeroso [4]. Assim, é 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 271  - 275. Santiago de Chile.
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apoiar a aprendizagem de conceitos de lógica de programação de 

uma forma mais lúdica e adequada à faixa etária deles. 

 

O SCRATCH é uma linguagem gráfica de programação 

desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

gratuita, simples, intuitiva e de fácil manuseio. Ela permite que 

jovens aprendam a pensar criativamente, a trabalhar de forma 

colaborativa e a pensar de forma sistemática na solução de 

problemas [6]. Diversas pesquisas mostram que o uso do 

SCRATCH contribui positivamente no ensino de computação em 

escolas [7]. 
 
Como a Educação Ambiental (EA) é obrigatória, com tratamento 

transversal que permeia todo o currículo da educação básica, no 

âmbito de todos componentes curriculares, torna-se mais atrativo 

utilizar ferramentas pedagógicas inovadoras no processo de ensino 

e aprendizagem. Há diferentes formas de incluir, especificamente, a 

temática ambiental nos currículos escolares, como as atividades 

artísticas, produção de materiais locais, criação de histórias ou 

qualquer outra atividade que conduza os alunos a serem 

reconhecidos como agentes ativos [8]. Já que o SCRATCH 

possibilita a elaboração de animações, histórias interativas ou 

jogos, por que não usar o SCRATCH como ferramenta a favor da 

EA?  

 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso envolvendo o uso 

do SCRATCH numa atividade de EA desenvolvido numa escola 

pública de Ensino Médio, no Rio de Janeiro, a partir de um curso 

de formação continuada de professores oferecido pelo Laboratório 

de Informática para Educação, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (LIpE/UFRJ). 
 

 

2. SCRATCH: UMA FERRAMENTA 
INTUITIVA, CRIATIVA E ACESSÍVEL 
 

Cada pessoa aprende de uma maneira diferente, de acordo com a 

sua inteligência específica [9]. Ensinar da mesma maneira 

determinada coisa para pessoas diferentes é, de certa forma, 

privilegiar o aprendizado de alguns em detrimento do aprendizado 

de outros. É valorizado muito o raciocínio lógico com o prejuízo de 

outras inteligências, como as voltadas para a arte, por exemplo. 

Com a informática, essa segregação do aprendizado tem começado 

a mudar; com o computador e o uso da tecnologia o aluno pode 

escolher aprender de diversas maneiras [10]. 

 

Behrens [11], afirma que na sociedade atual, além da expressão 

verbal, escrita e do raciocínio matemático, faz-se necessário o 

desenvolvimento de novas habilidades que incluem a fluência 

tecnológica e a capacidade de resolver problemas, além de 

habilidades como comunicação, cooperação e criatividade. 

 

A aprendizagem pela solução de problemas pode ser evidenciada 

com a utilização do SCRATCH nas escolas. O incentivo ao 

pensamento criativo oriundos das produções dos próprios alunos, 

faz com que eles descubram, pesquisem, (re) construam e (re) 

criem seus projetos [12]. O SCRATCH é uma linguagem de 

computação desenvolvida em 2007 pelo MIT, com intuito de 

introduzir a programação de computadores para jovens sem 

conhecimento aprofundado da área. Criando programas de software 

com o SCRATCH, os jovens podem exercitar o pensamento 

criativo e trabalhar em conjunto para solução de problemas [13] 

 

Vygotsky chamou de Zona de desenvolvimento proximal, a 

distância entre aquilo que a criança sabe fazer sozinha – o 

desenvolvimento real - e o que é capaz de realizar com a ajuda de 

alguém mais experiente - o desenvolvimento potencial. Os 

conceitos da teoria de Vygotsky são bastante utilizados para 

explicar a contribuição do jogo, por exemplo, na promoção da 

aprendizagem [14]. Por conseguinte, é importante ressaltar que o 

SCRATCH possui um ambiente gráfico de programação inovador 

que permite trabalhar cooperativamente e utilizar mídias 

diversificadas. Possibilita a criação em conjunto de histórias 

interativas, animações, jogos, músicas e compartilha essas criações 

na internet [15]. 

 

Conforme o construcionismo desenvolvido por Papert, que é uma 

variação do Construtivismo de Piaget, o aluno constrói o 

conhecimento a partir dos seus interesses [16]. A grande diferença 

é que Papert prega a construção de objetos reais (ou virtuais) para 

a construção do conhecimento com o auxílio do computador. 

Assim, o ambiente SCRATCH é uma linguagem de computação 

que contribui para o aprendizado de programação, através de um 

conceito inovador de desenvolvimento orientado ao design que 

privilegia a computação criativa. A partir daí, reconhece o 

conhecimento e as práticas que os jovens precisam desenvolver 

para criar software que sejam provenientes dos seus interesses 

pessoais [17]. 

 

O SCRATCH constitui um ambiente de programação que não é 

necessário digitar comandos ao realizar a programação. As 

produções são realizadas ao arrastar e encaixar os blocos que 

possuem funções específicas [18]. Os blocos de comandos 

(building blocks) são coloridos e atraentes, lembram peças de 

quebra-cabeça e indicam com seu formato as combinações 

possíveis. Estes blocos são divididos em movimento, som, 

controle, operadores, aparência, caneta e variáveis e precisam 

somente ser arrastados e soltos na área de comandos, onde, 

posteriormente, podem ser encaixados uns nos outros [19]. 
 
 

3. COMO O SCRATCH PODE SER UM 
ALIADO NA EA DAS ESCOLAS? 
 

O uso do SCRATCH na Educação Básica, associado com a EA, 

traz novas possibilidades e grandes desafios [20, 21 e 22]. 

 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA, 

Resolução nº 2, de 15/06/2012, Artigo 2°, “a EA é uma dimensão 
da educação, é atividade intencional da prática social, que deve 

imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua 

relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 

potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la 

plena de prática social e de ética ambiental”. 
 

No Artigo 16, a Resolução destaca que a inserção dos 

conhecimentos concernentes à EA nos currículos da Educação 

Básica pode ocorrer de três maneiras: pela transversalidade, 

mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; como conteúdo dos componentes 
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já constantes do currículo; e pela combinação de transversalidade e 

de tratamento nos componentes curriculares.  

 

Um aspecto importante da EA é que ela desperta enorme 

expectativa renovadora do sistema de ensino, da organização e dos 

conteúdos escolares, convidando a uma revisão da instituição e do 

cotidiano escolar mediante os atributos da transversalidade e da 

interdisciplinaridade. Essa é tarefa bastante ousada. Trata-se de 

convidar a escola para a aventura de transitar entre saberes e 

componentes curriculares, deslocando-a de seu território já 

consolidado rumo a novos modos de compreender, ensinar e 

aprender [23]. O SCRATCH, então, pode funcionar como uma 

ferramenta que facilita a ligação entre os diversos saberes, 

possibilitando a integração dos diferentes componentes 

curriculares. 

 
Contextualizar, segundo MORIN [24], implica situar todo 

acontecimento, informação ou conhecimento em relação de 

inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, 

econômico, político e natural, além de incitar a percepção de como 

este o modifica ou explica de outra maneira, como uma 

modificação local repercute sobre o todo e como uma modificação 

do todo repercute sobre as partes. O Artigo 17 (II.a), das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EA, Resolução nº 2, de 15/06/2012, 

detalha essa importância da contextualização na EA. Do mesmo 

modo, o Artigo 23, ressalta que os sistemas de ensino, em regime 

de colaboração, devem criar políticas de produção e de aquisição 

de materiais didáticos e paradidáticos na EA, com engajamento da 

comunidade educativa, orientados pela dimensão socioambiental. 

Logo, O SCRATCH pode contribuir na criação de novos materiais 

didáticos e paradidáticos na EA, de forma contextualizada, a partir 

do estudo dos problemas socioambientais da região onde a escola 

está inserida. 

 

Enfim, como a prática de EA em qualquer âmbito é muito mais do 

que seguir mandamentos ou regras fixas, não existem fórmulas 

prontas ou modalidades didáticas definidas como próprias para um 

trabalho com as questões ambientais [25]. O SCRATCH pode 

entrar aí como uma ferramenta a favor da EA. 

 

 

4. CIEP-165: UM ESTUDO DE CASO 

(PARCERIA ENTRE A UNIVERSIDADE E 

A ESCOLA) 
 

Este trabalho foi desenvolvido no Centro Integrado de Educação 

Pública, CIEP-165 Brigadeiro Sérgio Carvalho, escola da Rede 

Pública Estadual do Rio de Janeiro, que está localizado no Rio da 

Prata, sub-bairro de Campo Grande, situado na Zona Oeste do 

Município do Rio de Janeiro. O CIEP-165 abriga em média 1.500 

(mil e quinhentos) alunos de ensino médio, entre eles jovens e 

adultos. O corpo docente é formado por 90 (noventa) professores 

que atendem às 40 (quarenta) turmas que a escola forma 

anualmente. Ele funciona com a modalidade de Ensino Médio 

Regular no diurno e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

horário noturno. É frequentado por um número representativo de 

moradores da região.  

 

O Rio da Prata é uma das portas de entrada do Parque Estadual da 

Pedra Branca que é uma das maiores florestas urbana do mundo, 

com remanescentes de Mata Atlântica. O CIEP-165 Brigadeiro 

Sérgio Carvalho funciona como um pólo facilitador de ações de EA 

(EA) da região.  

 

O Laboratório de informática do CIEP-165 encontra-se em estado 

de abandono. Ele apresenta vários computadores fora de uso 

(obsoletos e sem manutenção) sem acesso à internet, ocasionando 

baixo interesse dos professores e alunos e pouca valorização do 

espaço dentro da escola. Através de uma parceria com o 

LIpE/UFRJ e o CIEP-165, houve a formação continuada de três 

(03) professores do CIEP-165. O Curso “Tecnologia & Educação”, 
tem como objetivo promover a utilização crítica de novas 

tecnologias [26], prioritariamente a informática, visando à melhoria 

do processo ensino aprendizagem de acordo com cada realidade 

educacional [27]. Os alunos de graduação do curso de Engenharia 

Eletrônica e da Computação, através do recebimento de bolsas de 

extensão, também participaram do curso (todo processo) e da 

revitalização da sala de informática da escola. 

 

4.1) 1º momento da atividade proposta: 
 

A atividade proposta pelos professores que participaram do curso 

de formação continuada foi uma atividade de EA com a utilização 

do celular, no primeiro momento, baseada na metodologia francesa 

“La Main à la Patê – LAMAP”. Esta metodologia investigativa 

estimula a elaboração de hipóteses, ao mesmo tempo em que 

favorece um ambiente propício ao debate de ideias e ao 

desenvolvimento da capacidade de argumentação, através da 

confrontação de opiniões entre os educandos. Partindo sempre de 

desafios, são valorizadas as ideias iniciais, hipóteses e 

representações dos alunos sobre o tema. Eles são convidados a 

registrar, sistematicamente suas observações e a trabalhar em 

grupo, o que lhes dá a oportunidade de aperfeiçoar a argumentação, 

incitando-os a formular novas questões [28]. Trabalha sempre com 

uma pergunta desafio que, no caso em questão, foi: “O que é Mata 
Atlântica?”. Na primeira sequência didática, os alunos 

responderam individualmente, depois em um pequeno grupo e, logo 

após, em um único grupo com todos. Houve uma produção textual 

nas três etapas, utilizando um editor de texto no celular. Na 

segunda sequência didática, eles foram levados ao Parque Estadual 

da Pedra Branca, vertente do Rio da Prata, e a outra pergunta 

desafio foi: “O que há de Mata Atlântica nesse local?”. O registro 

deles tinha que ser realizado através da captação de imagens e sons 

com o celular. 

 

4.2) 2º momento da atividade proposta: 
 

A atividade proposta pelos professores foi utilizar todo 

conhecimento produzido na 1ª atividade e estimular os alunos a 

desenvolverem pequenos softwares, como jogos simples ou 

animações, no ambiente SCRATCH, através do tema gerador 

“Mata Atlântica”. O desenvolvimento da atividade planejada 
compreendeu especificamente duas etapas: 1ª) exploração dos 

recursos do SCRATCH; 2ª) planejamento, execução e avaliação do 

projeto elaborado por eles. Sugeriu-se aos alunos que trabalhassem 

em duplas para que, além de tomarem conhecimento das etapas e 

procedimentos adotados no processo de desenvolvimento do 

projeto em si, também pudessem vivenciar uma situação de 

aprendizagem colaborativa e desenvolvessem habilidades 

interpessoais. Quatro duplas foram formadas, por afinidade. 
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A partir dos exemplos (modelos) do próprio SCRATCH que foram 

apresentados pelos professores em questão, com a ajuda também 

dos alunos da graduação que participaram de todo processo, os 

alunos da escola criaram outros jogos e animações. Eles utilizaram 

as imagens, os sons e o conhecimento que foi produzido através 

das sequências didáticas da primeira atividade proposta.  

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Apesar de um grande número de professores da Rede Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro estar em greve, na ocasião, e ao 

número reduzido de alunos circulantes na escola, inicialmente, 

apareceram 08 (oito) alunos interessados em participar das 

atividades propostas. A participação deles foi voluntária. 

 

Com relação ao pensamento computacional, todos os alunos 

conseguiram com bastante facilidade utilizar o ambiente 

SCRATCH para a programação de jogos simples e animações 

sobre o tema proposto, mesmo não possuindo qualquer tipo de 

experiência anterior para essa atividade. 

 

É extremamente justificável a insegurança e resistência dos 

professores em relação ao SCRATCH, como consequência do 

“medo do novo” e da falta de formação específica para tal. 
Entretanto, pode ser algo completamente contornável, levando-se 

em consideração do amplo conhecimento tecnológico dos jovens 

nos dias atuais. Por isso se diz que os jovens de hoje são nativos 

digitais, uma geração nascida na era da internet [2]. Além disso, 

são considerados da “geração polegar”, pela sua aptidão em 
escrever e enviar mensagens usando apenas os polegares. Estudos 

revelam que o polegar da geração mais nova está mais 

desenvolvido por causa das tecnologias [29]. 

 

Observou-se, também, o grande interesse dos alunos em querer 

aprender e compartilhar as descobertas e resultados com os 

colegas, professores e alunos da graduação. Em todo o trabalho, as 

ações foram embasadas pela perspectiva teórica de Vygotsky, que 

utiliza o sócio-interacionismo para descrever a situação em que o 

homem aprende com o outro, ao se relacionar [30]. O ambiente 

SCRATCH mostrou-se muito adequado e motivador para a faixa 

etária deles. Ademais, destacou-se por ser intuitivo e pela 

diversidade de recursos (personagens e cenários) disponíveis, 

estimulando a criatividade e exploração livre do ambiente sem 

medo de errar. A forma de programar e, imediatamente, poder 

executar e testar o programa criado implica diretamente numa 

abordagem de aprendizagem ativa. 

 
É importante ressaltar que o LIpE/UFRJ, além de oferecer o curso 

de formação continuada para professores da escola, acompanhou o 

projeto “in loco”, dando suporte a todas sequências didáticas que 
foram desenvolvidas, dos planejamentos delas até a avaliação de 

todo processo, através da metodologia participativa [31]. Os 

alunos da graduação do curso de Engenharia Eletrônica e da 

Computação participaram de todas as etapas e ajudaram na 

revitalização do Laboratório de Informática da escola, dando 

manutenção aos poucos computadores que puderam ser 

recuperados. Apesar da internet da escola ser restabelecida, a 

velocidade da conexão estava extremamente baixa, por isso, 

utilizou-se o SCRATCH 1.4 [32]. 

 

O SCRATCH revelou-se como uma ferramenta que pode ser 

utilizada na EA. A escola está próxima ao Parque Estadual da 

Pedra Branca e muitos alunos não têm conhecimento dele. A 

metodologia da atividade proposta em EA mostrou que é possível 

estudar o bioma de Mata Atlântica de uma forma contextualizada 

[33], mesmo de forma ainda inicial. O próximo passo será 

aprofundar mais o estudo dos problemas socioambientais do 

Parque Estadual da Pedra Branca pela vertente do Rio da Prata. 

 
 

6. CONCLUSÃO 
 

A EA e o ensino de computação podem ser integrados ao currículo 

existente de forma harmônica e contextualizada. Com isso, o 

currículo ganha em flexibilidade e abertura, indicando que os temas 

transversais podem ser priorizados e contextualizados de acordo 

com as diferentes realidades locais e regionais. 

 

O SCRATCH é uma ferramenta intuitiva e de fácil de utilização. 

Os alunos não tiveram problema em “decifrá-la”, a partir dos 
modelos já existentes. O papel do professor não ficou centralizado 

como único detentor do saber. Ele conduziu e orientou o processo 

de ensino e aprendizagem. Todos puderam aprender juntos, sem 

medo de errar. Os alunos foram capazes de criar jogos educativos e 

animações como objeto de aprendizagem.  

 

O SCRATCH mostrou-se uma ferramenta que pode ser utilizada 

na EA. Houve, assim, a produção de materiais didáticos para ser 

trabalhado em EA sobre o local onde a escola está inserida. No 

entanto, faltou um aprofundamento sobre o tema estudado. 

Partindo da ideia de que a EA transformadora, crítica e 

emancipatória, trata mais diretamente dos aspectos 

socioambientais das relações humanas, torna-se agora necessário 

produzir conhecimentos para o enfrentamento da realidade 

estudada visando apontar caminhos de superação dos problemas 

encontrados. 
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ABSTRACT  

The social and textual networks topology can reveal patterns or 

trends that help us to understand its dynamic. This article describes 

an ongoing research about dynamic relationships in classroom 

using tools for network analysis. We describe an experiment that 

generates two kinds of networks, social and textual, through 

exchanges of messages during a dynamic in the classroom. Data 

mining techniques are applied on those networks in order to 

identify roles played by students during conversations. 

 
RESUMO 
A topologia de sistemas como as redes sociais e as redes textuais 

pode revelar padrões ou tendências que auxiliam na compreensão 

de sua dinâmica. Este artigo é parte de uma pesquisa em 

andamento que estuda as dinâmicas relações em salas de aula 

presenciais utilizando as ferramentas para análise de redes. Este 

trabalho traz a descrição de um experimento que, através de trocas 

de mensagens durante uma dinâmica em sala de aula presencial, 

gera duas redes, social e textual. Uma técnica de mineração de 

dados sobre medidas extraídas das redes visa a identificação de 

papéis desempenhados pelos alunos. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 

D.3.3 [Computers and Education]: Computers use in education – 

collaborative learning, social networks 

General Terms 
Experimentation 

Palavras Chave 

Mineração de Dados, Redes Sociais, Redes Textuais, Sala de Aula 

. 

1. INTRODUÇÃO 
As questões trazidas neste trabalho surgiram durante uma calorosa 

discussão entre os professores de uma escola pública do Rio de 

Janeiro, enquanto participavam de um Conselho de Classe. A 

questão polêmica era o uso de aparelhos celulares e equipamentos 

eletrônicos na sala de aula. 

Na ocasião, destacou-se que tem crescido o número de alunos que 

carregam consigo smartphones de última geração e que, naquele 

ano, esta mesma escola iniciou a prática de distribuir tablets para 

todos os alunos do Ensino Médio.  Se por um lado, havia o 

entendimento de que existia a necessidade de inclusão de recursos 

tecnológicos em suas metodologias de ensino, por outro, o uso de 

tais dispositivos móveis causava preocupação aos professores 

quanto à dificuldade que encontravam em manter a atenção e a 

participação dos alunos.  

De fato, a realidade na escola ainda hoje é esta: nossos alunos 

fazem uso de tecnologia o dia inteiro. Fazem parte de redes sociais, 

trocando todo tipo de informação com dezenas de pessoas 

diferentes. Conhecem e fazem uso de aplicativos que facilitam suas 

vidas. Dedicam horas a quebrar desafios, cumprir missões e 

alcançar novos índices nos mais diversos jogos eletrônicos. A 

escola, por sua vez, oferece ferramentas tecnológicas como tablets,  

laboratórios de informática e acesso a internet, no entanto, na hora 

da aula este mesmo aluno precisa desligar tudo, pegar seu caderno 

e ficar atento ao que está sendo dito. 

Diante dos novos desafios propostos pela atividade de ensino no 

século XXI, a sala de aula na modalidade presencial, necessita de 

uma renovação em sua dinâmica. Os alunos de hoje, nativos da era 

digital, estão ávidos por aulas dinâmicas, atrativas, interativas e 

enriquecedoras, mas em geral encontram as tradicionais aulas em 

frente a um quadro branco onde, na maior parte do tempo, o 

professor é o emissor e o aluno o receptor das informações [10] 

Somado a isto, é comum encontrarmos alunos não interagindo ou 

não participando ativamente das aulas, seja por vergonha ou medo 

de falar em público, com receio de receber críticas ou ser motivo de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 276  - 285. Santiago de Chile.
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piadas por parte dos seus colegas ou até mesmo do professor  [9]. 

Esta situação pode ser um dos motivos que levam o aluno ao 

desestímulo e a dificuldade em enxergar a verdadeira aplicação dos 

conteúdos no seu cotidiano [10]. 

Neste contexto, as TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), assim como o aumento exponencial da informação, 

induzem o professor a uma nova organização do trabalho, sendo 

necessário estar aberto aos novos conhecimentos e estar preparado 

a incentivar a colaboração entre alunos. Logo, a instituição de 

ensino precisa mudar o seu papel frente a essas possibilidades. 

Deste modo, com as TIC, um conjunto de novas atividades pode 

ser promovido a fim de enriquecer o repertório em sala de aula, 

unindo dados científicos e culturais de diversas naturezas [22] 

O uso de TIC na educação, de acordo a Unesco [33] e o Ministério 

da Educação [25], representa um benefício para os alunos, pois ao 

longo da sua educação eles se sentirão à vontade com a tecnologia 

na escola, bem como nas suas futuras áreas de trabalho. Além 

disso, como uma quantidade significativa do alunado tem 

aproximação com o uso de tecnologias, a compreensão dos 

materiais usados nas disciplinas são melhores compreendidos.   

No sentido de fazer o uso destas ferramentas tecnológicas uma 

prática cotidiana em sala de aula, é necessário que se proponha 

alguma solução que atraia o interesse do professor. Que não exija 

tanto de seu tempo para que aprenda sobre a tecnologia a ser 

introduzida, e que traga retorno positivo e concreto para o ensino, 

incluindo os alunos, o professor e a escola. 

Neste cenário, é interessante que sejam encontradas soluções que 

estimulem trocas e incentivem a colaboração, auxiliando o 

professor a identificar diferentes potenciais de contribuição que 

seus alunos possuem [31]. 

Diante do exposto, este trabalho propõe experimentar o uso de uma 

ferramenta para bate-papo durante uma aula presencial na escola. 

Alunos e professor estariam livres para conversar uns com os 

outros, via ferramenta, a fim de resolver exercícios propostos pelo 

professor de uma maneira conjunta. No entanto, devido a 

limitações de acesso a internet via rede wifi do colégio, neste 

primeiro momento, a atividade aconteceria no laboratório de 

informática, onde a maioria dos alunos utilizariam desktops e 

outros alunos, através de acesso via 3G, fariam uso de seus 

smartphones e tablets.  

Acredita-se que, com esta simples mudança na dinâmica da aula, 

promove-se a introdução de tecnologia, cria-se uma oportunidade 

para um número maior de alunos participarem da resolução da 

tarefa proposta, abre-se um canal propício para alunos ensinarem 

uns aos outros além de estimular o uso dos dispositivos e máquinas 

oferecidos pela escola.   

Além disso, acontece de forma automática, o registro de 

informações úteis e não facilmente observáveis: todo o conteúdo 

transmitido naquele dia, como se deu a participação individual dos 

alunos quando utilizaram o recurso de bate papo naquela aula 

específica e como fica a rede de relacionamentos estabelecidos 

durante as trocas realizadas.  

Desta forma, através de uma análise sobre a rede social formada, 

torna-se possível identificar alunos que mais facilmente iniciam 

novos laços de relacionamento, aqueles que são mais requisitados 

por outros alunos, aqueles que têm a habilidade em atuar como 

pontes ligando grupos distintos de amigos, ou ainda aqueles que 

têm a tendência em incentivar que dois de seus amigos se tornem 

amigos também. Revelando assim algumas características sobre o 

comportamento dos alunos durante aquela aula, e auxiliando ao 

professor e a escola a desenvolverem um olhar um pouco mais 

individualizado para o aluno. 

Outra questão que surge é se seria possível identificar o papel que 

cada aluno exerce na turma. Neste caso, a hipótese é que as 

características particulares sobre o comportamento dos alunos 

durante as trocas de mensagens podem ser fonte de dados úteis 

para a separação destes alunos em grupos distintos. Havendo 

grupos distintos estes podem representar papéis desempenhados 

pelos alunos presentes naquela turma. 

Este artigo apresenta uma proposta de modelagem da dinâmica de 

trocas de mensagens através dos conceitos de redes. Considerando 

a possibilidade de dois tipos de sistemas modelados como uma 

rede: uma rede social construída através das conexões que os 

alunos fazem quando enviam ou recebem uma mensagem, e as 

redes textuais, resultantes da organização dos textos das 

mensagens como uma rede de palavras. 

Após a separação dos alunos em grupos, de acordo com as medidas 

extraídas das redes, são feitas a análise de cada conjunto de alunos 

e uma  avaliação se representam papéis diferentes. Considerando 

também o conteúdo dos textos trocados e a percepção dos 

professores sobre a participação dos alunos durante suas aulas. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: esta seção 

introdutória que traz a motivação, a hipótese e objetivo 

apresentados neste trabalho. A Seção 2 aborda o tema Mineração 

de Dados Educacionais, trazendo trabalhos relacionados a este nas 

áreas de redes socias aplicadas na educação e também trabalhos 

relacionados em redes textuais. A Seção 3 traz a metodología 

empregada na proposta. A Seção 4 apresenta os resultados do 

experimento realizado e analisa a validade da hipótese levantada. 

Por fim, a Seção 5 conclui e aponta trabalhos futuros. 

2. MINERAÇÃO DE DADOS 
EDUCACIONAIS  
Nos últimos anos têm-se visto um crescente interesse nas pesquisas 

que utilizam técnicas de Mineração de Dados na Educação. Este 

campo emergente, chamado Mineração de Dados Educacionais, 

concentra-se na descoberta de conhecimento através dados 

originados em ambientes educacionais [21]. 

Baker et. al. [5], trouxeram um panorama a respeito dos métodos e 

aplicações que vêm influenciando a pesquisa e a prática da 

educação em vários países. Em particular, revela que, apesar dos 

esforços de seus pesquisadores, essa área ainda é pouco explorada 

no Brasil.  

Dentre as possíveis técnicas de mineração de dados para 

classificação, Baradwaj et. al. [7] optaram pela árvore de decisão 

como o método utilizado. Informações a respeito da presença, 

avaliações em aula, apresentação de seminários e alguns atributos 

foram extraídos de um sistema de gerenciamento das atividades 

dos estudantes inscritos num certo curso. O objetivo era prever um 

possível resultado sobre o desempenho daqueles estudantes ao final 

do semestre. 

De acordo com a Conferência Internacional sobre Mineração de 

Dados Educacionais (International Conference on Educational 

Data Mining), as aplicações primárias da MDE são [35]:  predição 
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de desempenho estudantil, modelagem do estudante, detecção de  

comportamentos indesejáveis dos alunos, análise e visualização de 

dados, fornecimento de feedback para apoiar os instrutores, 

construção de material didático, planejamento e programação, 

recomendações para estudantes, categorização de alunos, análise de 

redes sociais, desenvolvimento de mapas conceituais. 

2.1 Redes Sociais 

A Ciência das Redes fornece ferramentas de medida e 

representação dos relacionamentos de um sistema, onde cada 

elemento da relação pode ser representado por um vértice e a 

relação estabelecida entre dois vértices pode ser representada por 

uma aresta [29]. Desta forma, tem provido uma estrutura 

unificadora capaz de colocar diferentes sistemas sob o olhar de 

uma mesma lente conceitual [6].  

Dentre os benefícios obtidos com a integração de tecnologias de 

redes sociais à educação para alcançar objetivos de aprendizagem, 

estão incluídos: conhecimento e desenvolvimento de habilidades no 

manuseio de tecnologias, motivação, incentivo à conectividade 

entre alunos e professores facilitando a passagem de conhecimento, 

familiaridade com as ferramentas, conveniência para que o 

processo de aprendizagem continue após as aulas, incentivo para 

que o aluno expresse seus pensamentos e opiniões e fomento ao 

trabalho em equipe e à cooperação [31]. 

No trabalho de Gomes [18] ocorreu uma convergência entre duas 

tendências da área de Informática na Educação: a Mineração de 

Dados Educacionais e Análise de Redes Sociais Educacionais 

(RSE). A compreensão das estruturas sociais em uma RSE pôde 

auxiliar na navegação da rede, visualização e análise, tornando 

possível um aprendizado direcionado aos grupos, assim como a 

realização de repasse de conteúdos adaptáveis. 

Um trabalho posterior, descrito Gomes e Prudêncio [19], também 

utilizou diferentes técnicas de mineração de dados aplicadas sobre 

os dados gerados através das interações numa rede social 

educacional. O objetivo do trabalho era extrair atributos de cada 

usuário individualmente e verificar se os membros dos grupos 

realmente possuíam interesses e/ou características em comum que 

os diferenciassem do restante da rede. Com este resultado, foi 

possível delinear os perfis respectivos a cada grupo identificado e 

assim entender o processo de formação da comunidade em 

plataformas educacionais online.  

O trabalho de De Brito et. al.[15] traz uma aplicação de algoritmos 

de aprendizagem de máquina na identificação de estudantes com 

risco de evasão, com base em suas notas nas matérias do vestibular 

e disciplinas do primeiro semestre do curso. Para estudar a 

viabilidade do modelo na predição da situação final dos estudantes, 

utilizaram-se dados do histórico de alunos do curso de Ciência da 

Computação, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os 

resultados obtidos, com taxas de acerto de até 86,9%, indicaram 

ser uma abordagem viável para a detecção de grupos de risco. 

Podemos verificar no trabalho de Wegner et. al. [34] os resultados 

de pesquisa envolvendo a técnica de agrupamento na identificação 

e classificação do Estilo de Cognitivo de Aprendizagem  de 

estudantes que interagem em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Delgado e Castro [16], com o objetivo de tirar proveito do fato de 

que os atuais estudantes do ensino superior participam ativamente 

de comunidades virtuais, onde compartilham conteúdo e atuam 

colaborativamente, discutiram sobre o uso de ferramentas de 

suporte as redes sociais para e-learning e apresentado uma 

experiência de uso do Facebook para o suporte ao ensino 

universitário. Tal experiência melhorou o entendimento a respeito 

de possíveis estratégias de gerencia do conhecimento dos alunos 

para fins didáticos, e também reforçou que quanto maior a 

compreensão de como acontecem as dinâmicas sociais, mais 

proveito pode se ter com o uso da ferramenta em estudo. 

Acrescentam que a captura do interesse do aluno propicia as 

interações entre eles. 

No estudo de Maia et. al. [23], alunos de um curso de graduação e 

as disciplinas nas quais estavam inscritos foram modelados como 

nós e arestas de redes e foram feitas simulações como redes 

complexas. Os resultados obtidos trouxeram uma boa precisão nas 

notas simuladas e possibilitaram discussões sobre características 

do curso e seus alunos.  

Os trabalhos de Oliveira et. al e Brito et.al. [10, 30]  exploraram a 

utilização de redes sociais como o Twitter e o Google Groups a fim 

de definir o grau de afinidade entre alunos de uma mesma classe, 

seus conhecimentos individuais relacionados a determinadas 

matérias e o grau de prestígio de um aluno com relação aos demais 

utilizando métricas de Análise de Redes Sociais. O primeiro define 

e analisa o grau de afinidade entre os alunos utilizando uma 

fórmula composta pelo número de Twiters e retwiters ocorridos 

entre pares de alunos. Analisa também o grau de intermediação dos 

alunos (vértices da rede) e relata a existência de falhas na 

disseminação da informação e interação entre eles, concluindo 

sobre a necessidade de intervenção do professor no suprimento de 

tais falhas. O segundo disponibiliza uma ferramenta própria para 

as trocas de mensagens e analisa o grau de impacto da colaboração 

de cada aluno utilizando tal ferramenta. O cálculo do grau de 

impacto considera a relevância da mensagem, o reenvio da mesma 

e quantas vezes esta mensagem foi repassada por outros colegas. 

Dentro do contexto de combinação de técnicas, o trabalho de 

Miyata et.al. [26] utiliza a Mineração de Texto com Análise de 

Redes Sociais para identificar de forma automática a área de 

atuação de um pesquisador ou o assunto principal de um artigo. 

Estes podem servir, por exemplo, de base para a análise de redes 

acadêmicas visando avaliar grupos interdisciplinares ou identificar 

tendências. A característica baseada em mineração de textos 

utilizou a frequência relativa das palavras dos títulos dos artigos 

publicados em periódicos. As duas características extraídas 

utilizando-se métricas da Análise de Redes Sociais foram a 

porcentagem dos vizinhos pertencentes a cada grande área (ou área 

ou subárea) utilizando-se o primeiro nível de vizinhos (apenas 

vizinhos diretos, no caso, coautores) e utilizando-se a vizinhança 

nível dois (vizinhos e vizinhos dos vizinhos). Verificou-se que a 

combinação simples da técnica de mineração de textos utilizada 

com a análise da vizinhança de nível dois obteve melhores 

resultados do que aqueles produzidos pelas técnicas usadas 

individualmente. 

De modo semelhante, este trabalho utiliza métricas de Análise de 

Redes Sociais para estudar a dinâmica de uma turma, no entanto, 

além do grau de intermediação, analisa o coeficiente de 

agrupamento, alunos que promovem novas conexões entre aqueles 

que já são seus amigos e os graus de entrada e saída dos alunos, 

quantificando suas conexões e o tipo de participação na aula. 
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O presente trabalho encontra-se neste contexto proporcionando o 

incentivo a realização de trocas de conteúdos acadêmicos através 

de uma rede social que acontece enquanto os alunos estão 

participando de discussões em sala de aula presencialmente. 

Medidas feitas sobre a rede social gerada, combinadas às 

características da rede textual pertinente a cada aluno participante, 

são a fonte de dados submetidos a técnicas de mineração de dados, 

com enfoque de agrupamento e classificação. Quanto ao objetivo, 

diferencia-se dos demais trabalhos encontrados na literatura, na 

tentativa de identificar grupos e mapear papéis desempenhados 

pelos alunos durante as dinâmicas presenciais em aula. 

2.2 Redes Textuais 
Na última década, tem crescido o número de pesquisas onde a 

representação das interações entre as palavras utilizam as 

ferramentas da Teoria dos Grafos, gerando uma rede textual. Desta 

forma, possibilitando o emprego de propriedades matemáticas e a 

formulação de leis gerais que emergem das relações pertinentes a 

estas redes e revelando padrões semelhantes aos de outros sistemas 

complexos [11, 24, 28 e 32]. 

Dependendo do contexto e objetivos de uma aplicação, a rede 

textual pode ser construída conectando palavras de acordo com 

relações semânticas entre elas. Quando o estudo, baseado numa 

rede textual, visa buscar o estilo ou estrutura topológica da escrita, 

a construção desta rede deve levar em consideração a relação 

sintática, numa análise a respeito da ordem e frequência na qual as 

palavras aparecem [2]. A similaridade entre a análise sintática de 

um texto e o estudo a respeito da frequência e posição das palavras 

acontece pelo fato de que, geralmente conexões sintáticas 

acontecem entre palavras vizinhas [12]. 

Existem, portanto, diferentes maneiras de se modelar uma rede 

textual, e dentre estes estão os que avaliam os textos como uma 

rede de adjacência entre as palavras. Neste tipo de representação, 

palavras relevantes contendo significado são modeladas como nós 

e os relacionamentos de adjacência são usados para estabelecer as 

conexões. Com o uso deste modelo, diferentes características de 

textos e linguagens tem sido deduzidas através de uma análise 

estatística realizadas sobre a estrutura das redes [2].  

Amancio [1], estuda a influência do tamanho da amostra de texto 

para fins de reconhecimento de autoria e conclui que uma análise 

topológica local, relativa a grandes textos, pode revelar 

características importantes para a classificação do texto como um 

todo. Seus resultados provam o princípio de que pequenos textos 

podem ser analisados à luz das redes complexas e servem como 

embasamento teórico para esta pesquisa, corroborando com a 

hipótese de que é válida a análise topológica dos textos gerados via 

chat, durante uma dinâmica de sala de aula, direcionada ao ensino-

aprendizado de uma disciplina específica. 

No modelo de redes textuais, baseado na adjacência das palavras, 

utilizando os elementos da Teoria dos Grafos, as palavras são 

representadas por vértices, e arestas são estabelecidas entre 

palavras adjacentes, considerando a sequência na qual são escritas 

[2]. Cada par de palavras subsequentes define uma aresta 

direcionada e, associada a esta, haverá um valor para o peso desta 

aresta, que significa a frequência de associações entre tais palavras 

[4].   

Antes de mapear uma rede textual baseada na adjacência das 

palavras, se faz necessária uma fase de pré-processamento do texto 

submetido a esta análise. Para alguns tipos de aplicações, palavras 

com pouco significado, tais como preposições, conjunções, 

pronomes e artigos, devem ser retiradas do texto. Tais palavras são 

conhecidas como stopwords. Este procedimento tem sido adotado 

em diferentes estudos [1, 2, 24]. Numa segunda etapa, o texto 

resultante deve passar por um processo de lemmatization, ou seja, 

cada palavra deve ser convertida para sua forma canônica, nomes e 

verbos são convertidos para sua forma infinitiva e singular [2,3]. 

Podendo assim uma mesma palavra, em contexto e significados 

diferentes, ser representada pelo mesmo vértice [4]. 

Até este momento, no estudo em tela, os textos extraídos dos chats 

foram convertidos em uma rede de palavras considerando a 

adjacência entre elas, no entanto, os textos não foram submetidos 

aos tipos de pré-processamentos mencionados acima.  

2.3 A Matemática das Redes 
A Tabela 1 reúne as definições das medidas e termos que serão 

utilizados nas análises sobre as redes consideradas neste trabalho. 

Tabela 1 - Definições de Conceitos Importantes para a Análise 
de Redes. 

Número total de 
Vértices 

Quantidade de diferentes indivíduos 

(rede social)/palavras(rede textual) 

Número total de 
Arestas 

Quantidade total de conexões 

estabelecidas entre os vértices da rede. 

Grau de centralidade 
um vértice 

Número de arestas conectadas 

diretamente ao vértice 

Grau de Entrada de 
um vértice 

Numa rede direcionada, é o número de 

arestas que incidem no vértice. 

Grau de Saída de um 
vértice 

Numa rede direcionada, é o número de 

arestas que partem do vértice. 

Distância Quantidade de arestas que existem entre 

dois vértices. 

Caminho Mínimo  Caminho que contém o menor número 

de arestas entre dois vértices. 

Caminho Mínimo 
Médio da Rede 

Média dos caminhos mínimos relativos 

a cada vértice = CMrede 

Centralidade Indica a importância do vértice 

Coeficiente de 
Agrupamento 

A probabilidade de que dois vizinhos de 

um vértice serão vizinhos entre si. 

Coeficiente de 
Agrupamento Médio 
da Rede 

Média dos coeficientes de 

agrupamentos dos vértices da rede. A 

probabilidade que uma rede tem na 

formação de grupos (CArede). 

Densidade da Rede Relação entre o número de conexões 

existentes e o número Máximo total de 

conexões que poderiam ser constituídas.  

Diâmetro da Rede Maior caminho mínimo entre dois 

vértices 

Grau de 
Intermediação 

 

Quanto um vértice está no caminho 

entre os outros vértices numa rede. 

Quanto maior for o valor deste grau, 

significa que este vértice é uma 

passagem obrigatória entre as menores 
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distâncias entre os vértices de um grafo. 

Hubs Vértices com maiores graus de 

centralidade 

3. METODOLOGIA 
Seis etapas configuram as atividades metodológicas descritas neste 

artigo: seleção da amostra, coleta, armazenamento e tratamento dos 

dados, construção das redes social e textual, construção do vetor de 

características dos indivíduos, agrupamento e análises dos dados.  

Seleção da amostra: direcionada a um ambiente educacional 

presencial, uma parceria com a disciplina de Física foi feita, 

abordando os conteúdos de Mecânica, considerado de difícil 

entendimento pela maioria dos alunos, resultando no baixo 

desempenho das turmas. Idealizou-se um experimento que 

acontecesse durante uma das aulas tradicionais da disciplina. O 

professor explanaria sobre o assunto daquele encontro e, através de 

uma ferramenta para bate-papo, alunos e professor poderiam 

debater as questões relativas ao conteúdo em pauta tendo como 

orientação a realização de alguns exercícios propostos pelo 

professor.  

Coleta, armazenamento e tratamento dos dados: a coleta dos 

dados foi feita com o uso da ferramenta de bate-papo. O aplicativo 

consistiu de um conjunto de scripts compondo uma interface 

simples, utilizando as linguagens HTML e PHP para a conexão 

com o banco de dados do servidor MySQL. Ao receber os textos 

digitados pelos participantes da discussão, a ferramenta registrou, 

além dos textos propriamente ditos, de onde e para quem partiram 

as mensagens. A Figura 1 traz um esquema representativo desta 

metodologia. 

Nesta etapa, os arquivos dos textos individuais passaram por um 

pré-processamento antes de serem transformados em redes de 

conexões de palavras. Até o momento da aplicação deste primeiro 

experimento, a ferramenta não disponibilizava uma formatação 

especial para a digitação de fórmulas matemáticas. Além disso, as 

palavras do tipo stopwords foram mantidas.  

Considera-se, no entanto, para a continuação desta pesquisa, que 

esta fase de pré-processamento das palavras dos textos das 

mensagens seja modelada e executada de acordo com uma 

avaliação sobre os requisitos necessários para o emprego de 

alguma técnica de mineração de dados a ser testada e selecionada. 

Construção das redes textuais: o texto respectivo a cada 

indivíduo foi transformado numa rede textual, onde as palavras 

foram representadas por vértices e uma aresta direcionada conectou 

as palavras de acordo com a sequência na qual apareceram no 

texto. Para esta conversão de texto em rede foi utilizada a 

ferramenta Speech Graph [27]. O aplicativo recebe um arquivo do 

tipo “txt” como entrada retornando a imagem de uma rede das 
palavras contidas no arquivo e, num outro arquivo também do tipo 

“txt”, o conjunto dos resultados de medidas matemáticas aplicadas 
à rede.  

Construção da rede social: Ainda nesta etapa, acontece o uso de 

outra ferramenta de visualização e medição de grafos denominada 

Gephi [20]. A ferramenta recebe como arquivo de entrada uma 

planilha contendo as colunas “de” e “para”, relacionando os nomes 
dos indivíduos que trocaram mensagens ao longo da discussão. 

Com base neste dado, a ferramenta constrói uma rede, 

transformando os nomes dos indivíduos em vértices e as relações 

(as linhas da planilha) em arestas. Feito isso, gera uma visualização 

da rede como um todo e fornece os resultados das medidas 

necessárias para a análise do comportamento e busca de padrões 

nesta rede. 

 

Figura 1 - Esquema representativo da metodologia adotada 

 

Construção do vetor de características: combinar as 

características que cada indivíduo carrega numa rede e na outra 

simultaneamente. A composição dos vetores de características 

acontece pela junção das medidas calculadas sobre o a rede textual 

do indivíduo mais as medidas calculadas sobre a rede social que 

construída durante a atividade, como nos esquemas da Figura 2,  

Figura 3 e Figura 4. 

Agrupamento: agrupar os participantes da atividade através do 

emprego de alguma técnica de Mineração de Dados. De posse das 

características dos indivíduos, um terceiro aplicativo para 

mineração de dados: Orange Data Mining [17] é utilizado para 

agrupamento.  

Análise dos dados: Uma análise a respeito da centralidade dos 

vértices mostra se há indivíduos que se destacaram durante a 

discussão (hubs), seja pela quantidade de conexões que fizeram (o 

grau de centralidade de cada vértice), seja pelas intermediações que 

proporcionaram (grau de intermediação) ou se são indivíduos com 

a tendência de formar triângulos de relacionamentos (coeficiente de 

agrupamento). 

De posse dos grupos indicados pela ferramenta de mineração de 

dados, segue-se uma avaliação do tipo de participação que mais 

caracteriza cada grupo. Nesta avaliação deve-se levar em 

consideração a quantidade de indivíduos que se destacaram numa 

mesma métrica somada à percepção do professor sobre o 

comportamento dos alunos em sala de aula.  
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Rede Social  Conjunto de Métricas 

 
 

Figura 2 - Métricas extraídas da Rede Social considerada. 

 

Rede Textual  Conjunto de métricas 

 

  

Figura 3 - Métricas extraídas das Redes Textuais 
consideradas. Exemplo de Rede textual construída para o 

texto: “mas essa força é cancelada pela força de atrito. Dessa 

forma, a força resultante é zero” 

 

Figura 4 - Proposta para a construção do vetor de 
características de um indivíduo. 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISE DO 
EXPERIMENTO 

Para verificação da proposta apresentada neste trabalho, realizou-

se um experimento no dia 19 de abril de 2016, com uma das turmas 

que cursa o 2º ano do Ensino Médio, numa escola pública na 

cidade do Rio de Janeiro. Neste dia houve a participação de 21 

alunos (4 meninas e 17 meninos) e o professor regente da 

disciplina de Física. A Figura 5 traz o momento onde alunos e 

professor trocam mensagens diante da tarefa de resolver os 

exercícios propostos para a dinâmica daquele dia. Como pode ser 

visualizada na Figura 5, a dinâmica ocorreu num dos laboratórios 

de Informática do colégio. A maioria dos alunos utilizou desktops 

para o bate papo, mas alguns puderam fazer uso de seus 

smartphones e tablets.  A intensão, num próximo experimento, é 

que alunos e professor possam utilizar apenas dispositivos móveis 

e não precisem se deslocar da sala de aula convencional. 

 

Figura 5 - Alunos e Professor utilizando uma sala de bate-papo 
durante a aula. 

A rede social construída durante as trocas de mensagens ficou 

composta por 23 vértices, dos quais um foi chamado de “Todos” 
representando todas as vezes que alguém dirigia uma mensagem 

para os demais, sem um destinatário específico. 

 A Tabela 2 traz os resultados numéricos calculados. Mostra que 

155 mensagens foram trocadas, que é o número de arestas. Que os 

participantes estabeleceram conexão com uma média de 6,7 

pessoas diferentes e o tamanho do caminho mínimo médio é 1,7. 

Estes números mostram a proximidade da turma como um todo 

para a resolução dos exercícios propostos e confirmam a hipótese 

de que mais alunos se sentiriam a vontade para emitirem suas 

opiniões durante a discussão.  O coeficiente de agrupamento no 

valor de 0,4 indica que a rede tem espaço para a formação de novos 

triângulos de amizade, que atingiria o máximo de conexões deste 

tipo se esse valor fosse 1. 

 

Tabela 2 - Rede social das trocas de mensagens 
entre alunos e professor 

Número 
Vértices 

Número 
Arestas 

Grau 
Médio 

Caminho 
Mínimo 
Rede 

Coeficiente 
Agrupamento 
Rede 

23 155 6,7 1,7 0,4 

 

 

A Figura 6 mostra as conexões da rede social destacando aqueles 

indivíduos que estabeleceram maior número de conexões, medido 

pelo seu grau (hubs). Destacam-se os vértices: 3, 6, 9, 10, 11, 12, 

14, 18, 19, 21. A saber, o vértice de número 18 é o professor. 

A Figura 7 traz os vértices que se destacaram com maiores graus 

de intermediação. Os indivíduos que mais atuaram como pontes 

entre outros grupos de pessoas foram: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 

21.  
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Figura 6 - Rede social resultante da dinâmica de troca de 
mensagens. Destaque para os vértices com maiores graus. 

 

 

 

 

Figura 7 - Rede social resultante da dinâmica de troca de 
mensagens. Destaque para os vértices com maiores graus de 

intermediação. 

 

A Figura 8 mostra os vértices classificados de acordo com o 

coeficiente de agrupamento que atingiram. Aqueles que atingiram 

maiores coeficientes foram: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 22. 

A Figura 9 mostra como ficou a distribuição em grupos após a 

aplicação do algoritmo de agrupamento hierárquico, baseado na 

distância euclidiana entre os vértices. Como já dito anteriormente, 

cada vértice foi representado por um vetor de características, 

contendo os resultados numéricos extraídos da rede social e da rede 

de palavras relativas a cada indivíduo. 

 

 

Figura 8 - Rede social resultante da dinâmica de troca de 
mensagens. Destaque para os vértices com maiores coeficientes 

de agrupamento. 

 

 

 

 

Figura 9 - Distribuição em Grupos: Algoritmo de 
agrupamento hierárquico com base na distância Euclidiana 

entre os vértices. (Fonte: Orange 2.7.8.dev-7887.ad2) 

 

Foram registradas as impressões dos professores regentes de 

diferentes disciplinas durante um Conselho de Classe, ocorrido em 

junho deste mesmo ano. Faz parte da dinâmica deste conselho a 

indicação de alunos que se destacam positiva ou negativamente. De 

um modo geral, considerando, dentre outros quesitos, se o aluno é 

participativo nas aulas, se é responsável com suas tarefas 

acadêmicas, se é assíduo e se tem bom rendimento em suas notas.  

Em paralelo, solicitou-se que o professor de Física, o mesmo que 

participou do experimento, fizesse também uma avaliação sobre o 

tipo de participação percebida por ele em suas aulas tradicionais. A 

análise foi direcionada para que considerasse algumas 

características especificas em sua observação, segundo a Tabela 3.  
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Tabela 3 - Critérios para classificação sobre a participação 
dos alunos na atividade proposta. 

Auxiliadores 

(A) 

Oferecem ajuda aos demais espontaneamente. 

Interessados 

(I) 

Faz perguntas, dá retorno sobre o que entendeu, 

participa ativamente dos debates. 

Distratores 

(D) 

Fazem brincadeiras e piadas ao longo das 

discussões. 

Apático 

(Ap) 

Não se envolve nas discussões, nem atrapalha a 

dinâmica. 

 

As colunas da Tabela 4 trazem a classificação feita pelo professor 

de Física, os alunos que receberam indicação de destaque pelo 

Conselho de Classe e o grupo ao qual pertence, de acordo com o 

algoritmo de agrupamento executado. 

 

Tabela 4 - Classificação dos alunos quanto à participação em 
aula e o grupo ao qual pertencem após o algoritmo de 

agrupamento. 

IdAluno 
Professor 
Física 

Conselho de 
Classe 

Agrupamento 
Hierárquico 

A1 I destaque positivo Azul 

A4 I   Azul 

A7 AP   Azul 

A8 AP   Azul 

A10 AP   Azul 

A13 AP destaque positivo Azul 

A15 D destaque negativo Azul 

A17 D   Azul 

A5 AP destaque positivo Rosa 

A16 D destaque negativo Rosa 

A2 I   Verde 

A6 A   Verde 

A9 AP   Verde 

A11 I destaque positivo Verde 

A12 I   Verde 

A14 I   Verde 

A19 D   Verde 

A20 AP destaque positivo Verde 

A21 A destaque positivo Verde 

A22 I   Verde 

A3 A destaque negativo Laranja 

A18   Professor Laranja 

 

É possível ver na Figura 9, representada também na Tabela 4, 

através de diferentes cores, a separação da turma em quatro grupos 

distintos. Numa primeira análise, os dois grupos menores, aquele 

que abrange os vértices 5 e 16 e o outro que contém os vértices 3 e 

18 chamam a atenção, pelo fato de reunirem pessoas que 

receberam algum tipo de destaque pela percepção dos professores 

do Conselho de Classe.  

No primeiro caso, une um destaque positivo e um destaque 

negativo.  No entanto, durante a dinâmica revelou que participaram 

de modo semelhante. Estes alunos são aqueles que atingiram 

maiores valores para o coeficiente de agrupamento na rede social. 

De fato, analisando trechos das mensagens trocadas por estes 

alunos verificam-se termos como1:  

Aluno A5: “ >>concordo A6 pra sair do repouso tem aceleração 

translação >> o A3 explicou que é rotação n. >> é A2,  pq a 

Terra n faz um circulo perfeito >> sim A6, já a translação e a 

terra em seu próprio eixo >>  sim boa A6”  

Aluno A16: “>>vamos trocar  >> depende da situação, o 

ponteiro tem velocidade constante >> boa A3;  vdd A20" 

Mostrando que fizeram comentários pertinentes ao conteúdo 

discutido, envolveram outros alunos nas discussões usando 

palavras de incentivo. 

Já o grupo formado pelo aluno A3 e o professor (A18) também 

evidencia a participação deste aluno numa postura semelhante a do 

professor. Ambos aparecem na rede social com altos valores para o 

número de conexões (grau) e para as intermediações que fizeram 

(grau de intermediação). A análise dos textos corrobora este 

resultado. O Aluno A3, incentiva os outros colegas a participarem 

da discussão, faz comentários a respeito das mensagens que 

postam, e registra o que, pessoalmente, está compreendendo sobre 

a matéria discutida. Além disso, faz comentários descontraídos ao 

longo da conversa, 

Aluno A3: “>>"Pronto, começou e parei de zoar. >> ‘tava’ 
falando do espaço inicial. >> ‘Bora’ Galera, já passou pro 5. 

>> A velocidade muda em uma função linear, de forma 

constante. Sempre em 2m/s/s (2m/s2) >> Boa A20,  2 é repouso 

também, A11.>> E a aceleração é 0, então... velocidade aumenta 

de forma constante. >> Interessante variação. >> Palmas >> 

Esse comando 3 é o mais difícil até agora hein?>> Desculpa. 

>> 1) Um é uma diagonal para cima, a outra, para baixo.>>; 

ah, boa, A4 “   

No grupo azul, dos oito alunos, seis alcançaram os maiores valores 

para o coeficiente de agrupamento. Esta métrica indica a tendência 

a formação de triângulos de relacionamento.  

No grupo verde, dos dez alunos, oito se destacaram acumulando 

altos índices para o grau de intermediação e para o grau de 

centralidade. De acordo com a classificação do professor, em 

maioria, alunos interessados e que auxiliam outros. 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 

Este trabalho apresentou a proposta de utilização de uma rede 

social e redes textuais individuais, construídas com o uso de um 

bate papo durante uma aula presencial, como ferramentas para 

registro e análise da dinâmica. A  proposta teve como objetivo  

identificar o tipo de papel que alunos assumem quando participam 

de discussões provocadas pelo professor.  

                                                                   

1 Os nomes originais foram substituídos pelos respectivos 

identificadores utilizados no texto. 
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Um experimento foi realizado com uma turma do Ensino Médio. 

As expectativas do professor e alunos foram alcançadas tendo em 

vista que puderam experimentar uma dinâmica diferente e durante 

o tempo de aula. Utilizou-se smartphones, tablets e desktop 

enquanto alunos puderam ensinar uns aos outros. 

Os registros das conexões realizadas e representadas em termos de 

uma rede social e de redes textuais mostraram, além do conteúdo 

da aula naquele dia, a participação individual dos alunos. Os 

relacionamentos estabelecidos revelaram características 

particulares sobre a colaboração de alguns alunos naquela aula. 

Através do emprego de um algoritmo de agrupamento hierárquico 

verificou-se a existência de quatro grupos na turma. 

Também foi possível verificar que os grupos identificados apontam 

diferentes tendências de colaboração e consequentemente papéis.  

De posse destas observações foi possível desenvolver um olhar 

individualizado para o aluno, evidenciando alguns que 

naturalmente não se destacavam. 

Como trabalhos futuros pretende-se expandir a investigação para 

outras disciplinas. Também pretende-se analisar como seria a 

evolução no tempo após alguns outros experimentos e verificar a 

existência ou não de padrões clássicos encontrados em redes 

complexas. 
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ABSTRACT 
The open education and the use of Open Educational Resources 

(OER) has been a widely discussed topic, today, for managers, 

teachers and researchers in the health field, especially concerned 

with access to knowledge and training. It happens mainly because 

education, information and health are precious resources for the 

development of a nation and for the quality of life of its citizens. 

From this argument, this study aims to understand and analyze how 

OER are used by health professional training courses’s teachers. 
Therefore, we carried out qualitative research with professors of 

the Federal University of Ceará (UFC), who work in undergraduate 

and graduate programs in medicine, nursing, dentistry and 

physiotherapy, through applying a questionnaire by Google Docs.  

Regarding the results, it is concluded that there is still little 

knowledge and use of these resources by the teachers surveyed, 

highlighting some obstacles such as the lack of training and skills 

to use them and the lack of freedom to create and innovate in their 

educational practices. 

 
RESUMO 
A educação aberta e o uso de Recursos Educacionais Abertos 

(REA) têm sido um assunto amplamente discutido, na atualidade, 

por gestores, docentes e pesquisadores da área da saúde, 

preocupados especialmente com o acesso ao conhecimento e 

formação profissional. Isso ocorre, principalmente, porque 

educação, informação e saúde são recursos preciosos para o 

desenvolvimento de um país e para a qualidade de vida de seus 

cidadãos. A partir de tal argumentação, este estudo tem por 

objetivo compreender e analisar como se dá a utilização de REA 

por parte de docentes que atuam em cursos de educação superior 

em saúde. Para tanto, realizou-se pesquisa qualitativa com 

docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC), que atuam nos 

cursos de graduação e pós-graduação em medicina, enfermagem, 

odontologia e fisioterapia, mediante aplicação de questionário pelo 

Google Drive. Em relação aos resultados obtidos, conclui-se que 

ainda há pouco conhecimento e uso desses recursos por parte dos 

docentes pesquisados, que destacam alguns entraves como a falta 

de capacitação e de competências para utilização e a falta de 

liberdade para criar e inovar em suas práticas educativas. 

Keywords 
Open education. Open educational resources. Learning. 

Information and Health. 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento tecnológico tem provocado transformações 

verificáveis na sociedade atual, percebidas nos mais diferentes 

campos. Novos padrões de comportamento, de consumo e, até 

mesmo de valores, têm se estabelecido com a inserção das 

chamadas Tecnologias Digitais de Informação e de Comunicação 

(TDIC) nos mais diversos contextos, pessoais e profissionais, 

provocando mudanças nas relações sociais e de trabalho [10].  

O crescimento das TDIC, dificilmente pode ser comparado àquele 

experimentado nas últimas décadas por outros tipos de tecnologias. 

O barateamento do preço e a diversidade de dispositivos, a 

integração entre diferentes plataformas operacionais e softwares, e, 

principalmente, a possibilidade de desenvolvimento de recursos e 

artefatos digitais pelos próprios usuários, trouxeram para a 

sociedade alto nível de acessibilidade tecnológica. 

Tais transformações, obviamente, implicam na necessidade de 

inovações nos processos educacionais e de formação profissional 

[9], uma vez que os indivíduos contemporâneos já se habituaram a 

obter informações de forma ágil, fácil e em formatos midiáticos 

que consideram mais adequados ao seu estilo pessoal de 

aprendizagem e tipo de inteligência [14]. Dessa forma, esses 

indivíduos têm desenvolvido uma postura mais ativa, tornando-se, 

inclusive, “mineradores” virtuais e coprodutores dos conteúdos 

disponibilizados na internet. Lidar com aprendizes com esse novo 

perfil constitui, indiscutivelmente, um desafio para os docentes da 

atual geração. Afinal, o que fazer para atrair o interesse dos 

educandos para os cursos e disciplinas? Como ajudá-los a manter o 

foco naquilo que está sendo ensinado? E, mais ainda, se os 

docentes precisam (ou pelo menos, deveriam) atualizar 

continuamente os conteúdos das aulas e o formato midiático desses 

conteúdos, como fazer isso dispondo de uma carga horária 

limitada, pouco flexível e parcos recursos financeiros? 

O atendimento a essa demanda requer a busca por soluções 

inovadoras por parte dos docentes contemporâneos. Uma delas, 

nem sempre realisticamente viável, seria a fragmentação do 

trabalho [1], onde o professor elabora os conteúdos para suas 

aulas, mas conta com uma equipe multiprofissional para 

transformá-los em materiais didáticos multimidiáticos. Outra 

solução, a “polidocência”, seria a aquisição de novas e múltiplas 

habilidades pelo professor [7], que passa a desenvolver, sozinho, 

os papéis de uma equipe multiprofissional, na produção de seu 

material didático multimidiático. Outra possibilidade, que começa a 

ser explorada, é a combinação de recursos e de materiais didáticos, 

já produzidos por terceiros, mas aplicando-os de forma original, em 

uma proposta pedagógica desenvolvida e planejada pelo professor 

para seu contexto [6]. É nessa estratégia, e também na chamada 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 286  - 293. Santiago de Chile.
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educação aberta, que os Recursos Educacionais Abertos (REA) 

recebem especial importância e aplicabilidade. 

A educação aberta consiste de um movimento educacional 

emergente que procura combinar, de forma criativa e relevante, o 

compartilhamento de ideias entre educadores, os recursos e a 

cultura da internet, com ênfase na colaboração e interatividade. A 

premissa que fundamenta essa metodologia educacional é a de que 

“todos devem ter a liberdade de usar, personalizar, melhorar e 
redistribuir os recursos educacionais, sem restrições” [12]. Essa 

visão é compartilhada por outras pessoas, além de educadores e 

estudantes, que têm se unido em um esforço mundial para trazer 

mais acessibilidade e eficácia à educação. 

No que diz respeito às diferentes possibilidades de REA, estes 

podem ser livros, softwares, aplicativos, jogos, resenhas, textos, 

vídeos, áudios, imagens e outros recursos compreendidos, até 

mesmo recursos para planejamento didático como planos de aula. 

Tais recursos são considerados como “bens educacionais essenciais 
ao usufruto do direito de acesso à educação e à cultura” podendo 
ser utilizados para fins educacionais [12]. 

No contexto da Educação a Distância (EaD) online, ou até mesmo 

como complemento às atividades na modalidade presencial 

(semipresencial ou blended learning) – no qual os autores deste 

estudo também atuam como gestores educacionais, conteudistas 

(autores de conteúdos educativos) e docentes – os sistemas de 

educação aberta são particularmente interessantes por tornarem 

possível a oferta e o acesso à educação para pessoas em suas 

residências ou ambientes de trabalho, sem a necessidade de 

deslocamento físico, permitindo a manutenção simultânea de outras 

atividades profissionais e/ou pessoais [13]. Entretanto, de acordo 

com a experiência dos autores, ainda são escassos o conhecimento 

formal e o registro de uso dos REA no ambiente acadêmico, 

sobretudo na área da Saúde ou mesmo da Ciência da Informação. 

A educação aberta, por conseguinte, tem sido um dos assuntos 

mais discutidos na atualidade por docentes e pesquisadores da área 

da saúde. E, sem sombras de dúvida, isso ocorre principalmente 

porque educação, informação e saúde são recursos importantes 

para o desenvolvimento de um país e para a qualidade de vida de 

seus cidadãos.  

Assim, o objetivo deste trabalho é discutir o uso de Recursos 

Educacionais Abertos, como tecnologias educacionais de 

informação e comunicação na educação superior e na promoção da 

saúde, na perspectiva de docentes que atuam nessa área. 

 

2. EDUCAÇÃO ABERTA NA ÁREA DE 
SAÚDE 

No âmbito da saúde, a aquisição de conhecimentos, o acesso à 

informação, a discussão e a troca de experiências, possibilitadas 

pela internet, são pontos de preocupação e interesse das diversas 

Instituições de Ensino Superior (IES) e de categorias de 

pesquisadores, docentes, especialistas, gestores hospitalares e 

profissionais em geral. Nesse sentido, discutir sobre a educação 

aberta e o uso de Recursos Educacionais Abertos (REA) se torna 

necessário como contribuição ao processo de democratização da 

informação e de inclusão tecnológica na formação profissional em 

saúde.  

Reconhece-se que a informação e o conhecimento têm um 

forte componente social, e, portanto, sua criação, acesso e 

compartilhamento contribuem significativamente para 

fortalecer o desenvolvimento de comunidades, das nações. 

O desafio que se impõe a todas as nações e corporações no 

mundo atual, intensamente baseado em tecnologias, é o de 

que todos posam acessar e utilizar a informação, na 

perspectiva de criar e compartilhar conhecimento. [18] 

A educação aberta baseia-se na metodologia do uso livre de 

conhecimentos e informações colaborativas que facilitam o ensino-

aprendizagem, tanto em sua produção quanto em sua 

disponibilidade, de modo a tornar o processo educativo mais 

competente, interativo e participativo. Assim, com o suporte das 

TDIC, a educação aberta tem permitido processo contínuo e 

dinâmico de aprendizagem, que independe do tempo ou espaço 

geográfico, com conteúdos tecnológicos criados e adaptados por 

sujeitos distintos, em que um dos principais ganhos está na 

possibilidade de comunicação e aprendizagem interativa.  

Na área da saúde, cada vez mais tem se tornado crescente o uso 

educativo das tecnologias digitais, por diversos motivos: a 

necessidade de formação permanente em serviço, acesso às mídias 

digitais, a interatividade, atratividade e as possibilidades de 

colaboração entre os pares, apenas para citar alguns. Essas 

características se tornaram fundamentais para o crescente avanço 

de uma antiga modalidade de ensino, agora atualizada pelas TDIC: 

a Educação a Distância (EaD) online em saúde. A ascensão da 

EaD online tem sido observada em vários países, a exemplo do 

Brasil, com investimentos públicos –  financeiros, tecnológicos e 

humanos – para o planejamento, desenvolvimento e oferta de 

cursos, em diferentes níveis, especialmente no que tange à 

capacitação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), 

por meio da Universidade Aberta do SUS e da rede de instituições 

colaboradoras situadas nas regiões brasileiras. 

 

2.1. A Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS) 
É importante destacar que informação em saúde é algo que se 

renova cotidianamente, o que torna necessária a atualização 

constante dos profissionais que atuam nessa área. Com essa 

preocupação, o Ministério da Saúde brasileiro criou a Universidade 

Aberta do SUS (UNA-SUS), em 2010, por meio da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES).  

A UNA-SUS1 é uma rede brasileira colaborativa, constituída por 

Instituições de Ensino Superior (IES), que visa somar 

competências, mediante parcerias, em prol da educação permanente 

dos trabalhadores da saúde. Atua principalmente por meio da 

Educação Aberta, ofertando cursos em Educação a Distância 

online (EaD), como estratégia para atender às necessidades dos 

profissionais da saúde, especialmente aqueles que atuam na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), em regiões distantes dos 

centros urbanos, onde geralmente estão localizados os campi das 

universidades. Além disso, desenvolve a educação permanente em 

serviço, pois busca resolver outro problema que é a falta de tempo 

que esses trabalhadores têm para deslocarem-se com o intuito de 

realizarem cursos presenciais.  

Outro ponto positivo relativo à educação aberta e à oferta de cursos 

em EaD online é a relação custo-benefício, pois há ofertas de 

                                                                   

1 Para conhecer mais sobre a UNA-SUS, consultar 

http://www.unasus.gov.br/ 
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formação que chegam a atender mais de cinco mil profissionais de 

diferentes regiões brasileiras de uma única vez. 

A rede UNA-SUS é composta por três pilares que se 

complementam e dialogam: Rede colaborativa de IES (já 

apresentada anteriormente), Acervo de Recursos Educacionais em 

Saúde (ARES) e Plataforma Arouca. 

O ARES2 é um repositório digital público que visa disponibilizar 

recursos educacionais de ensino-aprendizagem, voltados à 

educação em saúde. Tem, portanto, papel no armazenamento, 

preservação, disseminação e usos da informação em saúde, em 

linguagens verbais e não-verbais, de materiais como textos, vídeos, 

áudios, imagens, games etc. A composição, registro e a 

alimentação do acervo se dá de modo colaborativo através do 

trabalho desenvolvido pelas IES que fazem parte da Rede. O 

acesso à informação disponibilizada no ARES é livre.  

A Plataforma Arouca3 é um Sistema de Informação dos 

trabalhadores da saúde no Brasil. Nela, são congregadas 

importantes informações como: mapeamento dos profissionais, 

histórico de atividades por eles realizadas, dados integrados sobre 

formação, divulgação e realização de cursos ofertados pela Rede 

UNA-SUS. É, também, um importante dispositivo para 

monitoramento, acompanhamento, apoio e planejamento das IES 

que fazem parte da Rede. 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) faz parte da Rede UNA-

SUS desde 2010, através do Núcleo de Tecnologias e Educação à 

Distância em Saúde (NUTEDS) da Faculdade de Medicina. Trata-

se de um Núcleo interdisciplinar, que congrega ações de saúde, 

especialmente por meio da EaD online e Telessaúde4, 

desenvolvendo projetos educacionais de formação permanente, 

como cursos de capacitação, especialização, webconferências etc. 

Além disso, destaca-se também na elaboração de conteúdos 

didáticos para cursos em EaD online, produção de recursos abertos 

em diferentes mídias digitais, realização de vídeo e 

webconferências e disponibilização de palestras em um canal no 

Youtube.  

Como instituição acadêmica, o NUTEDS busca desenvolver ações 

de formação docente, especialmente para capacitar aqueles da 

própria UFC para o uso de recursos das TDIC, tanto como apoio e 

complemento às atividades acadêmicas presenciais, quanto na EaD, 

destacando-se a formação para tutoria na EaD online e a formação 

de conteudistas (autores de conteúdos digitais para EaD). No 

âmbito da pesquisa científica, o NUTEDS desenvolve estudos e 

produtos tecnológicos relacionados especialmente com educação, 

tecnologia e saúde, cujos resultados têm gerado publicações 

nacionais e internacionais. 

 

 

 

                                                                   

2 Para conhecer mais sobre o ARES, consultar 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/ 
3 Para saber mais sobre a Plataforma Arouca, consultar 

https://arouca.unasus.gov.br/plataformaarouca/Home.app 
4 Para saber mais sobre o Telessaúde, consultar 

http://telessaude.nuteds.ufc.br/ 

 

3. OS RECURSOS EDUCACIONAIS 
ABERTOS (REA) E SUA APLICAÇÃO NA 
ÁREA DA SAÚDE 
 

O termo Recursos Educacionais Abertos (REA) foi cunhado no ano 

de 2002, no Fórum da UNESCO sobre Softwares Didáticos 

Abertos. O referido conceito designa, 

Os materiais de ensino, aprendizagem e investigação em 

quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no 

domínio público ou que tenham sido divulgados sob 

licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e 

redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma 

restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é 

construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de 

propriedade intelectual, tais como se encontram definidos 

por convenções internacionais pertinentes, e respeita a 

autoria da obra. [17] 

Desde o Fórum da UNESCO de 2002, eventos mundiais passaram 

a discutir politicamente tais recursos que culminaram com o 

lançamento de declarações e diretivas internacionais, as quais se 

tornaram referência para a aplicação dos REA, a saber: a 

Declaração de 2007 da Cidade do Cabo sobre a Educação Aberta, a 

Declaração de 2009 de Dacar sobre os Recursos Educacionais 

Abertos e as Diretivas de 2011 da "Commonwealth of Learning" 

(Comunidade da Aprendizagem - COL) e da UNESCO sobre os 

Recursos Educacionais Abertos na área da Educação Superior. 

A relevância da educação aberta e da aplicação dos REA na 

educação permanente em saúde são evidentes, tendo em vista que 

constituem três dos oito princípios que fundamentam a própria 

UNA-SUS:   

1. O conhecimento é entendido como um bem público, que 

deve circular sem restrições e ser livremente adaptado aos 

diferentes contextos; [...] 

2. É uma universidade aberta, ou seja, os estudantes têm 

liberdade de escolher suas oportunidades de aprendizagem 

e de determinar o ritmo e o estilo de seus estudos; [... ] 

3. Busca se basear em padrões internacionais abertos, 

garantindo a interoperabilidade e granularidade e 

permitindo, portanto, a máxima visibilidade da 

contribuição de cada um. [15] 

O acesso aberto tem sido importante no contexto de produção e 

disseminação de recursos educacionais do sistema UNA-SUS, uma 

vez que este se destina a suprir às necessidades de formação e 

educação permanentes do SUS, por meio do intercâmbio de 

experiências, compartilhamento de conteúdo, além de cooperação 

técnico-científica no desenvolvimento e implementação de novas 

tecnologias educacionais para área da saúde. [8] 

Além do ARES (já apresentado anteriormente), outros exemplos 

relevantes de repositórios para REA aplicados na área da saúde no 

Brasil são: 

 Campo Virtual em Saúde Pública (CVSP)5: definido 

como um espaço para desenvolvimento de cooperação 

                                                                   

5 Para saber mais sobre o CVSP, consultar 

http://brasil.campusvirtualsp.org/ 
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interdisciplinar, comunicacional e de aprendizagem, no 

Âmbito da saúde pública, resultante da parceria entre a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e os 

países da região das Américas. Funcionando em rede e 

usando de forma inovadora, criativa e intensiva as TDIC 

e os princípios da educação em saúde, o CVSP permite 

que indivíduos, instituições e organizações compartilhem 

cursos, recursos, serviços e atividades de educação, 

objetivando o fortalecimento das competências da força 

de trabalho em saúde pública. [3] 

 Repositório Arca6: é o Repositório Institucional da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que reúne, hospeda, 

disponibiliza e dá visibilidade à produção intelectual da 

Instituição. Foi criado em 2007 para estimular a livre 

circulação do conhecimento e acesso a informação em 

saúde e incentivar a comunicação científica entre 

pesquisadores, educadores, acadêmicos, gestores, alunos 

de pós-graduação, bem como à sociedade civil. Tornou-

se o repositório oficial da Fiocruz em 2011. Organizado 

em comunidades correspondentes às unidades da 

instituição, os documentos são reunidos em diferentes 

coleções. É mantido pelo Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) e 

utiliza o software livre DSpace. A tipologia da coleção 

de documentos inclui: anais de congresso, artigos de 

periódicos, livros e capítulos de livros, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e trabalhos de conclusão de 

curso, fotografias, patentes, manuais e procedimentos 

técnicos, recursos educacionais, relatórios de pesquisas e 

institucionais, revistas e boletins, trabalhos apresentados 

em eventos e vídeos. [2] 

 

As possibilidades de aplicação didática e estratégias metodológicas 

de tais recursos são várias, incluindo a utilização como fontes de 

informação, consulta e pesquisa, material de apoio nos processos 

de ensino e aprendizagem na academia/escola ou educação 

permanente, e em ações de promoção da saúde. 

É importante apontar, também, que o processo de ensino-

aprendizagem utilizando os REA ganha contornos especiais na 

ação comunicativa, pois o diálogo entre os indivíduos passa a ser 

mediado por diferentes possibilidades midiáticas e relações sociais.  

Outro fator a destacar é que os materiais didáticos financiados com 

dinheiro público permitem maior acesso, bem como evita 

desperdício de recursos, sem deixar de garantir a integridade do 

direito autoral e o seu reconhecimento. Dessa forma, a UNA-SUS, 

por exemplo, elaborou uma Política de Acesso Aberto (2014), 

estabelecendo parâmetros mínimos de negociação de direitos 

autorais de recursos educacionais, de modo que na publicação de 

material no Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES), 

sejam informados detalhes da cessão de direitos por parte do autor. 

Assim, fica garantido que todos os envolvidos possam ser 

contemplados, tanto autores quanto usuários. 

 

O principal beneficiário do ARES é o estudante ou 

trabalhador em saúde, que passa a ter acesso a conteúdos 

para seus estudos independentes ou de forma 

                                                                   

6 Para saber mais sobre o Arca, consultar 

http://www.arca.fiocruz.br/ 

 

complementar a outros processos educacionais. Para atingir 

esse propósito, o ARES é federativo, fomenta o acesso 

aberto, garante a qualidade do que é disponibilizado e é 

baseado em padrões. Um acervo federativo é mantido por 

diversas instituições, cooperando com base em diretrizes 

comuns. [8] 

 

O acesso aberto permite que a informação esteja disponível na 

internet e possa ser facilmente localizada e utilizada pelo usuário. 

Além disso, no caso de repositórios institucionais, como o ARES, 

há a garantia da qualidade do conteúdo, pois outro ponto a destacar 

é que “Nenhum recurso é publicado sem que um especialista 
vinculado à instituição educacional ateste que ele passou por 

processos criteriosos de validação.” [8] 

É oportuno salientar que os REA são utiizados para o 

desenvolvimento da Educação Aberta, estimulando a produção e o 

compartilhamento de informação e conhecimento de modo 

conectivo, dinâmico e autônomo.  

 

4. UTILIZAÇÃO DOS REA COMO 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM 
SAÚDE, NA PERSPECTIVA DE 
PROFESSORES DA UFC 
 

Sendo livre o acesso aos repositórios de REA, e diante do interesse 

das instituições mantenedoras de que tais recursos sejam 

amplamente utilizados, deduz-se que os limites de uso estão 

relacionados tão somente à divulgação desses recursos ao público-

alvo e à capacitação para sua aplicação adequada pelos 

interessados. Assim, 

 

As várias estratégias metodológicas utilizadas na área 

educacional visam a atingir não só a inteligência do aluno 

receptor das informações, mas também criar condições de 

desenvolvimento de valores culturais amplos, específicos, 

éticos e estéticos. A forma como essa informação é 

oferecida e captada é de vital interesse ao mediador, aquele 

que é tanto comunicador quanto receptor no contexto 

educacional. [18] 

 

Diante disso, o presente estudo realizou um levantamento 

exploratório e qualitativo sobre o uso de REA como tecnologias 

educacionais e de informação e comunicação, na Educação 

Superior e na Promoção da Saúde, com docentes da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) que que atuam nos cursos de graduação e 

pós-graduação na área da Saúde. 

Participaram da pesquisa 11 (onze) docentes, mediante aplicação 

de questionário online desenvolvido com a ferramenta Forms do 

Google Drive. Na caracterização da amostra, evidenciou-se que a 

maioria dos respondentes é do sexo feminino (63,6%) e a faixa 

etária dos participantes variou entre 29 e 55 anos. O tempo de 

experiência como docente no Ensino Superior é de 2 a 25 anos. A 

maioria possui título de doutor (72,7%), dos quais dois já 

realizaram estudos de pós-doutorado (18,2%) e apenas um com 

título de mestre (9,1%) participou deste estudo. 

Com o intuito de abranger profissionais de diversas áreas da saúde, 

o questionário foi enviado a docentes dos cursos de medicina, 

fisioterapia, enfermagem, odontologia, farmácia e psicologia, sendo 
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que, desse último, não obtivemos resposta, como evidenciado no 

gráfico a seguir: 

 

 

 

 Gráfico 01 – Área de Formação dos Participantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto aos conhecimentos individuais sobre os REA, a maioria 

(63,6%) avaliou como razoável e 36,4% considerou que possui 

pouca intimidade com esses recursos; isto é, todos tinham algum 

conhecimento, mas nenhum deles considerou que fosse profundo o 

suficiente. Tendo em vista que as discussões sobre recursos abertos 

são relativamente novas no campo da saúde, alguns docentes até 

fazem uso de materiais didáticos disponíveis na internet em 

repositórios institucionais, como no caso do ARES, porém não 

associam esse material à nomenclatura REA e tem utilização 

limitada à reprodução, com pouca conectividade, compartilhamento 

e agregação de valor. 

Quanto a utilização dos REA, 72,7% afirmaram já haver utilizado 

em atividades docentes de Educação em Saúde, e 63,6% já 

experimentaram seu uso em cursos de capacitação/formação 

enquanto educando. Mas, apenas 9,1% já haviam utilizado em 

ações de Promoção da Saúde; outros (9,1%) nunca utilizaram 

REA.   

Observa-se que, mesmo percebendo que os resultados obtidos na 

pesquisa demonstram que há menos resistência, atualmente, quanto 

ao uso das TDIC, ainda se percebe que a utilização dos REA se dá 

principalmente na ação docente, no ensino-aprendizagem. No 

âmbito da prática profissional e da promoção da saúde, os índices 

apresentados indicam que o manuseio desses recursos ainda é 

insipiente. Significa dizer, portanto, que o ambiente profissional 

tem pouco se beneficiado com as possibilidades de metodologias 

ativas, letramento informacional e digital, oriundos da inovação 

tecnológica na educação permanente em saúde. 

O modelo de educação aberta desenvolvido no Brasil ainda está 

longe de ter amplo alcance, pois mesmo com a popularização das 

TDIC há, ainda, uma subutilização dos recursos disponíveis na 

internet, principalmente em termos de acesso à informação e 

autonomia, em suas diferentes linguagens, disponibilizadas em 

bibliotecas virtuais/digitais, museus, repositórios institucionais, 

canais no Youtube, cursos em EaD online em Massive Open 

Online Courses (MOOC), entre outros.  

No que diz respeito aos tipos de REA utilizados, os mais 

evidenciados pelos participantes da pesquisa foram: vídeos 

(81,8%), imagens e textos/artigos na mesma proporção (54,5%) e 

softwares (45,5%); e os menos utilizados foram as resenhas e 

outros tipos (9,1%). 

  

 

 

 

Gráfico 02 – Tipos de REA mais utilizados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Muitos são os docentes do ensino superior que se utilizam apenas 

dos vídeos disponibilizados na internet em suas ações pedagógicas. 

Isso torna mínimo o potencial que os REA podem agregar ao 

ensino-aprendizagem, principalmente no que tange ao uso de 

metodologias ativas e agregação de saberes e habilidades, oriundos 

de múltiplas competências, tanto dos educadores quanto dos 

aprendentes.  

 

O grande desafio do uso das metodologias ativas está no 

estabelecimento da autonomia e da liberdade do educando, 

de modo que este participe ativamente do processo de 

ensino-aprendizagem, não como mero expectador ou 

reprodutor de informação, mas como indivíduo crítico, 

reflexivo e construtor do conhecimento. Nesse sentido, 

tornam-se também necessárias a reformulação do 

pensamento e da ação docente quanto ao seu papel 

educador, sinalizando para um outro olhar sobre as práticas 

pedagógicas. Dessa forma, a educação transformadora visa 

a adoção de práticas pedagógicas que reflitam a 

complexidade do tempo presente. [10] 

 

Se tem destacado que a educação do século XXI está voltada para a 

autonomia do educando, não mais centrada em conteúdos ou na 

figura do professor. Diante dessa afirmação, torna-se necessário o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas condizentes com a 

realidade, que promovam o trabalho colaborativo, crítico, reflexivo 

e autônomo. No caso dos profissionais da saúde, essa preocupação 

é singular, tendo em vista tratar-se de um público com muitas 

especificidades, dentre elas o escasso tempo para a sala de aula no 

modelo tradicional. 

Diante desse cenário, torna-se singular o desenvolvimento de ações 

pedagógicas, a exemplo da oferta de cursos em EaD online, que 

permitam a autonomia do aluno, fomentando o interesse na 

formação permanente, mesmo em serviço. Com esse intuito, o uso 

de recursos educacionais abertos pode ser um convite para gerar 

processo motivacional na aprendizagem, agregando e 
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compartilhando materiais dinâmicos, interativos e simples às 

atividades, que oportunizem o uso e o desenvolvimento de 

competências para as novas mídias com criatividade e inovação. 

No âmbito das complexidades em relação ao uso dos REA, 

evidenciadas pelos docentes respondentes, estão os aspectos legais 

de uso, direito autoral, patrimonial e propriedade intelectual desses 

recursos. A maioria dos participantes afirmou desconhecer as leis e 

normatizações sobre a autoria e uso dos mesmos (63,6%). Essa é 

uma questão que merece especial atenção, pois, com a explosão 

informacional gerada no meio digital, aumentam-se as dúvidas em 

relação à propriedade intelectual e ao direito do autor de uma 

determinada obra disponibilizada.  

No caso dos REA, os repositórios institucionais públicos buscam 

garantir o livre acesso aos conteúdos, gratuitamente, sem, contudo, 

desrespeitar os direitos intelectuais e patrimoniais dos autores, 

mediante uso de termos de cessão de obras autorais para fins não 

comerciais, especialmente para usos pedagógicos.  

Os docentes que participaram da pesquisa, também foram 

questionados sobre como aplicavam os REA em suas práticas 

docentes. Dentre as respostas obtidas destacam-se:  

 

- apenas trechos de vídeos editados para provocar 

discussões (problematização);  

- como modo de ilustrar de forma mais didática alguns 

assuntos e experiências mais difíceis de caracterizar 

verbalmente ou de forma tradicional;  

- para atualização de tópicos do conteúdo; 

- como ferramentas para motivação do interesse e 

produção do conhecimento dos alunos;  

- como material de apoio; 

- para problematizar e deixar a aula mais dinâmica;  

- como ferramentas de motivação do interesse da turma 

em produzir o conhecimento; 

- para atualização sobre a temática a ser trabalhada, 

quando as informações são seguras e de fácil acesso; 

- como instrumento para expor ideias e exemplos; 

- instrumentos validados para pesquisa de domínio 

público; 

- softwares de programas simuladores e vídeos 

educativos nas aulas didáticas; 

- jogos com os alunos para trabalhar conteúdos 

específicos;  

- artigos científicos para debater assuntos da disciplina;  

- vídeos para abordar temas de aulas; 

- imagens dentro das aulas com o uso do Powerpoint. 

 

As respostas apresentadas acima deixam clara a importância do 

uso de REA no processo de ensino-aprendizagem para torná-lo 

mais dinâmico e atrativo. As aulas tradicionais, cada vez mais têm 

dado lugar às novas dinâmicas baseadas em recursos educacionais 

hipertextuais, por meio de linguagens verbais e não-verbais, de 

uma nova demanda de ensino, que deixa de ser apenas textual ou 

discursiva para ser mediada por recursos dinâmicos de imagens e 

sons, conectiva, interativa, colaborativa e participativa. Porém, 

essa “quebra de resistência” relativa aos modelos tradicionais 
relativos à educação formal, ainda encontra obstáculos, 

especialmente no que tange às competências docentes de 

capacitação para o uso desses recursos, ocasionando subutilização 

(ou mesmo simples reprodução), com aproveitamento mínimo das 

possibilidades dos REA. 

Quanto à relevância dos REA para o ensino-aprendizagem em 

saúde, somente um participante afirmou não ter opinião formada a 

respeito. Os demais consideram esses recursos muito relevantes 

(54,5%) ou relevantes (36,4%). Quando solicitados a justificarem 

suas respostas, as razões apontadas foram as seguintes:  

 

- auxiliam no aprendizado; 

- é possível manter-se atualizado; 

- seria um desperdício não usá-los na educação, 

principalmente na área da saúde; 

- são ótimos instrumentos de ensino; 

- estimula alunos e professores; 

- permite radical transformação no modo de transmitir 

informações em saúde; 

- facilita o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Fica claro nas respostas apresentadas, portanto, que os REA 

possuem papel fundamental na educação contemporânea em saúde. 

Entretanto, de acordo com o que fora apresentado, nenhum dos 

respondentes evidenciou as possibilidades desses recursos abertos 

para além da reprodução em sala de aula, como interatividade, 

reuso, coautoria, liberdade de uso, aprimoramento, adaptação e 

livre acesso. Ainda prevalece uma certa confusão ao compreender 

os REA como meros recursos didáticos a serem utilizados para 

dinamização de um dado conteúdo. 

Sendo-lhes sugerida uma lista de possíveis razões para o uso dos 

REA na Educação Superior e na Promoção da Saúde, os 

participantes destacaram: 

 

“Para uma educação de qualidade, acessível e que 

integre distintas formas individuais de aprendizagem” 

(72,7%),  

“Para facilitar o acesso de todas as pessoas ao 

conhecimento” (63,6%);  

“Para levar a tecnologia para a sala de aula de uma 

maneira produtiva, planejada e que promova a ideia de 

autoria entre professores e alunos” (63,6%);  

“Para aproveitar melhor os recursos públicos investidos 
em material didático que, se REA, estarão disponíveis a 

toda a sociedade” (63,6%).  

 

Quando questionados sobre as eventuais dificuldades que o 

professor pode encontrar no uso dos REA na Educação Superior e 

na Promoção da Saúde, os professores mencionaram alguns 

fatores, dando ênfase à falta de capacitação adequada para o uso e 

ao receio quanto a utilização indevida de material de sua autoria. 

Como já foi destacado anteriormente, a capacitação para o uso 

adequado dos recursos educacionais abertos e das TDIC ainda 

representam um grande desafio aos educadores em geral. No 

campo da saúde não é diferente. Há docentes que ainda se utilizam 

de metodologias antigas em sala de aula cuja proposta de ensino 

restringe-se à transferência de conhecimentos. Tal modelo, sem 

sombra de dúvida, é incompatível com as exigências da formação 

profissional em uma área em constante evolução, cujos recursos 

tecnológicos se tornam a cada dia mais evidentes. 

É necessário que o docente atente para uma educação dialógica, 

que privilegie o repertório transversal do educando e suas múltiplas 

competências, de modo a garantir uma investigação crítica e 

autônoma, que demande participação ativa de todos os envolvidos. 

Para tanto, o educador também precisa se capacitar para 
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acompanhar a dinâmica inovadora dos desafios da educação com o 

uso das tecnologias. 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Ao concluirmos este estudo, ficou claro que a adoção de REA no 

ensino superior e na promoção em saúde como estratégia de 

ensino-aprendizagem, produção e compartilhamento de informação 

e de conhecimento tem se tornado necessário diante das exigências 

da sociedade atual. 

Como concepção norteadora desta pesquisa partiu-se das 

experiências docentes evidenciadas por professores dos cursos da 

área da saúde da Universidade Federal do Ceará e a forma como 

eles veem e fazem uso dos REA em suas atuações profissionais. 

Também é importante destacar os esforços de instituições públicas 

para permitirem o acesso ao conhecimento e a sua livre utilização e 

circulação. O que ocorre mediante trabalho colaborativo entre 

parceiros através das expertises de seus especialistas.  

As práticas atuais em saúde estão alicerçadas em diferentes ações 

que se desenvolvem mediante evolução cotidiana de recursos 

tecnológicos que possibilitam garantir o acesso ao conhecimento e 

ao que é produzido sobre um determinado tema por meio das 

tecnologias digitais e virtuais de informação. Para tanto, os 

educadores necessitam de atualização e capacitação para lidarem 

com essas ferramentas e o potencial que elas permitem. 

O impacto dos atuais processos de educação aberta no ensino-

aprendizagem, mediante o uso de REA, em substituição aos 

métodos tradicionais, é mais do que uma tendência momentânea.  

O grande desafio do uso desses recursos está no estabelecimento da 

autonomia e da liberdade do educando, de modo que este participe 

ativamente na produção do conhecimento, não como mero 

expectador ou reprodutor de informação, mas como indivíduo 

crítico, reflexivo e coautor. Nesse sentido, torna-se também 

necessária a reformulação do pensamento e da ação docente quanto 

ao seu papel educador, sinalizando para um outro olhar sobre as 

práticas pedagógicas e a evidente aquisição de competências 

mediante capacitação para o uso das TDIC. Dessa forma, esse 

modelo de educação visa a adoção de práticas pedagógicas que 

reflitam a complexidade do tempo presente. 

Em diversas áreas, o uso das TDIC na educação, na prática 

profissional e na pesquisa científica se tornaram indispensáveis, 

como é o caso do campo da saúde, onde tecnologias altamente 

avançadas e especializadas têm proporcionado avanços para o 

aumento da qualidade de vida da população, bem como a pesquisa 

e a cura de muitas doenças. 

Ademais, embora sejam inegáveis a força e a abrangência com que 

as TDIC invadiram a vida cotidiana, e apesar de sua utilização 

como ferramenta pedagógica não prescindir de uma recomendação 

oficial, fazer isto de forma planejada, consciente e 

pedagogicamente adequada também não consiste em tarefa trivial. 

No ensino-aprendizagem que leva em consideração as 

competências do aluno, este assume papel mais ativo, livre e 

autônomo quanto aos conhecimentos a serem adquiridos, os 

objetivos da aprendizagem e a forma como deve ocorrer com 

autodeterminação, interdependência e interdisciplinaridade. É 

importante destacar que a conectividade proposta pela educação 

aberta contribuirá com a integração das competências, 

mobilizando, articulando e fazendo interagir saberes, conteúdos, 

informação e conhecimento. 
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ABSTRACT 
Mobile devices and their communication tools are increasingly 

present in people’s lives, and despite already being part of daily life 

of students and professors, they still have not been applied 

efficiently in the formal education. This paper presents the usage of 

a system designed to bring the mobile instant messenger 

WhatsApp, traditionally used in informal communication, to the 

formal context. This study is situated in a higher education 

institution where two classes with undergraduate and graduate 

students used the system during a semester. Results showed the 

technical viability of the proposal and its interaction model, which 

was easily understood by students and could accommodate 

different educational activities inside and outside the classroom. 

RESUMO 
Os dispositivos móveis e suas ferramentas de comunicação estão 

cada vez mais presentes na vida das pessoas e, apesar de já fazerem 

parte do cotidiano de alunos e professores, ainda não têm sido 

apropriados de maneira eficiente pelo ensino formal. Este trabalho 

apresenta um estudo sobre o uso de um sistema concebido para 

trazer para o contexto formal o mensageiro instantâneo móvel 

WhatsApp, tradicionalmente utilizado em contextos de 

comunicação informal. O estudo é situado no cenário educacional 

de universitários em que alunos de graduação e pós-graduação 

usaram o sistema por um semestre. Resultados mostram a 

viabilidade técnica da proposta e seu modelo de interação que foi 

facilmente entendido por alunos e conseguiu acomodar diferentes 

atividades pedagógicas dentro e fora da sala de aula. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– Mobile learning. 

General Terms 
Design, Experimentation. 

Keywords 
Mobile Instant Messaging, WhatsApp, Active Learning, Mobile 

Devices 

1. INTRODUÇÃO 
Smartphones e tablets estão cada vez mais presentes no dia a dia 

das pessoas, e têm mudado drasticamente a forma como alunos 

acessam informação e se comunicam entre si, com seus professores 

e em comunidades [20]. Um volume crescente de evidências sugere 

que tais dispositivos têm o potencial de ampliar e enriquecer 

oportunidades educacionais para estudantes em diversos ambientes. 

Dentre os benefícios da aprendizagem móvel apontados pela 

UNESCO [24] estão: conectar aprendizado formal e informal, 

melhorar a comunicação entre professores e alunos, apoiar a 

aprendizagem fora da sala de aula, permitir a aprendizagem a 

qualquer hora e em qualquer lugar, além de auxiliar estudantes com 

deficiência. 

Porém a diversidade de aparelhos e plataformas disponíveis no 

mercado dificulta o desenvolvimento de novas aplicações 

educacionais que de fato sejam acessíveis a todos os alunos. Nesse 

contexto, usar aplicativos de comunicação móvel (ex: WhatsApp, 

Facebook Messenger, Google Hangout, etc.) como ferramentas de 

ensino e aprendizagem constitui uma abordagem promissora para 

abranger o maior número possível de alunos seus diferentes 

aparelhos pessoais na dinâmica da aula, pois tais aplicativos já são 

compatíveis com as principais plataformas móveis e eliminam a 

necessidade de instalar e aprender a interagir com novos 

aplicativos. 

No entanto, os mensageiros instantâneos móveis ainda são vistos 

com certo receio pelas instituições acadêmicas, pois ainda são 

percebidos como uma distração às atividades da aula [18]. Mas 

instituições que buscaram integrar tais aplicações de comunicação 

móvel como ferramenta pedagógica de apoio conseguiram gerar um 

ambiente de aprendizagem ubíquo mais rico se comparado ao uso 

dos tradicionais LMS (Learning Management Systems) e 

estimularam uma comunicação mais efetiva entre professores e 

alunos [4, 12]. 

Apesar desses sistemas móveis de comunicação já serem 

amplamente usados para a comunicação informal, usá-los em 

contextos formais, como o de uma disciplina universitária ou 

mesmo organizações corporativas não é uma tarefa trivial, pois 

envolve mudança de sentido e propósitos de uso. Neste trabalho, o 

contexto educacional em que os mensageiros instantâneos móveis 

foram explorados foi o aprendizado ativo, mais especificamente em 

disciplinas universitárias que aplicavam uma dinâmica de aula 

inspirada no Just-in-Time Teaching [16], com exercícios 

preparatórios, também chamados de “Aquecimentos”, realizados 

antes da aula ou em laboratório e usados para ajustar a aula 

conforme as necessidades dos alunos. 

Para realizar o trabalho proposto foi necessário adaptar de maneira 

eficiente as instruções de Aquecimentos elaborados pelo professor 

em um modelo de interação baseado em mensagens e comandos 

realizados por aplicativos móveis de comunicação. Buscamos 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: O modelo de interação 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 294  - 304. Santiago de Chile.
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proposto consegue atender de maneira eficiente a realização de 

Aquecimentos usando dispositivos móveis? 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: a próxima seção 

apresenta a revisão da literatura e a seguinte o referencial teórico 

utilizado na análise da transformação informal-formal-técnico de 

aplicativos de comunicação móvel; na sequência, um estudo de 

caso avalia os impactos dessa transformação, principais resultados 

e discussão e finalmente considerações finais. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
Para entender como os mensageiros instantâneos móveis estavam 

sendo integrados na sala de aula, buscamos por trabalhos 

publicados a partir de 2010 que investigassem o uso de tais 

aplicativos, em especial o WhatsApp, nas principais conferências e 

revistas de informática na educação no Brasil e no mundo, nas 

bibliotecas digitais da ACM e ScienceDirect. 

Uma pequena parte dos trabalhos consiste em surveys e entrevistas 

com professores e alunos que já participaram de turmas em que o 

WhatsApp foi usado como recurso pedagógico. Honorato [7] 

entrevistou alunos e professores de um curso preparatório de física, 

que criaram um grupo para tirar dúvidas do conteúdo da disciplina. 

O uso aplicativo mostrou-se motivador e deu flexibilidade de 

estudo para alunos que trabalhavam (além de serem estudantes). 

Muitos alunos fotografaram seu caderno para compartilhar dúvidas 

e soluções e a participação dos alunos foi aumentando 

gradualmente. Timmis [23] observou como a comunicação pelos 

aplicativos de mensagens instantâneas constituiu um mecanismo de 

apoio às atividades de colaboração e apoio mútuo entre estudantes 

de graduação, além de redefinir as fronteiras entre o formal e o 

informal no ambiente acadêmico. 

Grande parte das pesquisas se concentra em estudos de casos e 

experimentos em que são propostas diferentes estratégias de uso 

desses aplicativos, variando seu grau de formalidade e estrutura. A 

criação de grupos de discussão é a funcionalidade dos mensageiros 

instantâneos mais usada nos trabalhos. 

 No ensino médio, Araújo [3] propôs a criação de grupos de 

discussão do WhatsApp em turmas de filosofia. A participação na 

atividade era obrigatória sendo que os alunos sem acesso à 

tecnologia podiam participar via e-mail ou usando o aparelho do 

colega. Foi verificado que o nível de participação aumentou 

rapidamente, mas com o tempo houve um distanciamento do tema 

proposto. 

Kaieski [9] explorou o uso de grupos do WhatsApp para alunos 

interagirem com dúvidas e professores responderem 

questionamentos e instigar a participação. O engajamento da turma 

aumentou e o fluxo de mensagens que foi aumentando 

gradualmente. A experiência de uso foi considerada positiva, mas a 

escalabilidade do uso em diversas turmas foi um ponto de 

preocupação. 

No ensino superior, Alencar [1] e Spence [21] criaram grupos do 

WhatsApp como fórum de discussão relacionado à disciplina que 

incluíam professores, alunos e mediadores responsáveis por 

direcionar as discussões no grupo. Alencar relatou que os alunos 

tiveram uma percepção positiva e a ferramenta proporcionou muito 

mais rapidez na visualização dos questionamentos. Já no estudo 

conduzido por Spencer, boa parte dos alunos quis continuar com o 

grupo e expandir a atividade para além do escopo da pesquisa e a 

familiaridade dos alunos com o recurso foi apontado como 

principal vantagem. Mas a presença dos mediadores e professores 

foi destacado como um importante fator para o bom 

aproveitamento pedagógico dos grupos criados. 

Rambe [18] explora o uso de grupos do WhatsApp durante um 

semestre do curso universitário de Tecnologia da Informação onde 

foram divididos pequenos grupos que incluíam o professor. Nesses 

grupos, os alunos eram estimulados a responder questões postadas 

pelo professor, além de gerar e discutir novas perguntas sobre a 

matéria tanto fora quanto dentro da sala de aula. Essa prática 

incentivou os alunos a se ajudarem mais, fez com que alunos 

tímidos ou menos confiantes participassem mais da disciplina. 

Além disso, os alunos tiveram uma boa receptividade em relação 

ao uso de mídias pelo WhatsApp. Porém professores tinham o 

trabalho adicional de coletar e fazer backup do material gerado e 

precisavam gerenciar múltiplos grupos. 

Diferente dos demais trabalhos, Oliveira [17] adaptou um curso à 

distância para formação de professores e tutores para ser realizado 

exclusivamente pelo WhatsApp. Ao longo do curso foram criados 

6 grupos na ferramenta com diferentes políticas de uso: um deles 

era destinado à interação social dos participantes, outro específico 

para dúvidas, e os demais eram reservados para as discussões 

temáticas semanais do curso. Todos os materiais e atividades foram 

adaptados para priorizar o uso das mídias disponíveis no 

WhatsApp. 

Apesar de conseguir resultados positivos na motivação e satisfação 

dos participantes do curso, ao usar uma ferramenta de comunicação 

como o WhatsApp em atividades mais elaboradas, tais como 

avaliações e submissões de atividades, Oliveira relata dificuldade 

dos participantes em acompanhar as mensagens dentro dos grupos 

e em submeter as atividades no formato esperado. Além disso, o 

gerenciamento de vários grupos gerou confusão, com postagem de 

mensagens em grupos inadequados. 

Foram encontrados poucos trabalhos que exploravam integrações 

entre os mensageiros instantâneos móveis e outros serviços. 

Entram nessa categoria os chamados bots, que são programas 

capazes de interagir com os usuários por meio de troca de 

mensagens. O trabalho de Andrade [2] envolveu a criação de um 

chatbot com conhecimentos sobre internet capaz de interpretar 

perguntas abertas em linguagem natural. Já Moreno [15] criou um 

chatbot sobre assuntos linguísticos para ser usado como 

ferramenta auxiliar de ensino usando WhatsApp. Em ambos os 

trabalhos, os autores usam o bot para transmitir um conhecimento 

específico e não possibilitavam a customização da ferramenta por 

parte do professor. Moreas [14] por sua vez adapta conteúdos de 

FAQs de empresas em um chatbot de maneira automática. 

Buscando mais sinergia entre as tecnologias pedagógicas usadas 

por professores e alunos, Mahapatra [12] integrou um grupo de 

discussão do WhatsApp ao LMS usado na disciplina, de maneira 

que todas mensagens postadas em uma plataforma eram replicadas 

na outra. Foi observado que enquanto o LMS foi usado puramente 

como um canal de comunicação formal, ao passo que o WhatsApp 

incentivou também diálogos informais e reduziu o tempo de 

resposta entre professor e aluno. Além disso, os alunos preferiram 

consumir os conteúdos da disciplina pelo WhatsApp. Outro 

trabalho nessa linha de integrar diferentes canais de comunicação é 

o aplicativo SCHOM [5], que permite a troca de mensagens 

instantâneas e a criação de fóruns. Nele o aluno pode configurar 

diferentes canais para o recebimento de mensagens. 
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Figura 1. Impactos do uso do WhatsApp em um contexto educacional formal 

 

Huang [8] explora a comunicação e colaboração em aplicativos de 

comunicação voltados para times como o HipChat1. Tais 

aplicações possuem funcionalidades mais robustas do que os 

aplicativos de comunicação convencionais, com uma melhor 

estruturação e busca de mensagens, mas ainda não fazem parte do 

dia-a-dia de alunos e professores se restringindo ao nível formal de 

uso. 

Trabalhos que propõem novos mensageiros específicos para apoiar 

a interação professor-aluno, como Gan [6] não observaram 

mudança significativa em termos da utilidade percebida pelos 

alunos se comparado com aplicativos de comunicação já usados no 

dia-a-dia. Além disso, os alunos acharam a aplicação proposta 

mais difícil de usar e menos agradável, dando indícios de uma 

baixa adoção da ferramenta a longo prazo. 

Apesar da quantidade e da diversidade de trabalhos recentes 

investigando, propondo e validando novas maneiras de aplicar os 

mensageiros instantâneos móveis no contexto educacional, poucos 

propõem a integração com sistemas técnicos para facilitar o uso 

formal e estruturado de tais aplicativos tanto por parte dos alunos 

quanto por parte dos professores. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO DE ANÁLISE 
Existe uma mudança de sentido e propósito de uso inerente ao fato 

de empregarmos ferramentas de comunicação móvel usadas 

predominantemente em contextos informais e estendermos seu uso 

para contextos educacionais formais, como proposto em Menezes 

[13] e discutido neste trabalho. A Figura 1 apresenta a análise de 

tais mudanças, baseada na Semiótica Organizacional [10], situando 

os elementos de design e as características do WhatsApp antes e 

depois do seu uso como uma ferramenta educacional formal. 

É possível observar na Figura 1 alterações em todos os níveis da 

Cebola Semiótica, sendo destacado em negrito itens novos e em 

itálico itens já existentes que sofreram alterações. No nível 

Informal, o uso pessoal do WhatsApp se manteve, mas ele passa a 

ser usado também no ambiente pedagógico, e o conteúdo que antes 

era visível apenas aos participantes da conversa passa a ser 

publicado para toda a classe. 

                                                                   

1 https://www.hipchat.com/ 

No nível Formal, características já existentes acabam sendo 

alteradas: a linguagem que antes era predominantemente coloquial, 

tende a ser mais formal e sem abreviações; as fotos e informações 

do perfil, que antes eram usadas apenas por contatos, agora 

também ajudam a caracterizar o sistema; assim como contatos 

precisavam ser adicionados à lista de contatos, o número do 

sistema também deve ser adicionado. Nesse mesmo nível 

apareceram novos elementos relacionados ao contexto pedagógico: 

toda a especificação da atividade pedagógica realizada pelo 

professor, incluindo prazos de submissão, forma de avaliação e 

atribuição de notas. Além disso, é necessária a criação de uma 

sintaxe de comandos e marcadores bem definidos, relacionados ao 

sistema técnico acoplado ao WhatsApp. 

Já no nível Técnico, as funcionalidades de envio e recebimento de 

mensagens e mídias são mantidas, mas, com as novas regras 

acrescentadas no nível formal de uso, agora pode existir o 

reconhecimento automático de comandos e marcadores, otimizando 

a análise e o uso dos conteúdos gerados pelos alunos. Ao interagir 

com o sistema, o aluno conta também com mensagens de feedback 

e status do sistema que refletem a especificação da atividade 

pedagógica definida pelo professor. 

4. ESTUDO DE CASO 
Estávamos interessados em investigar o impacto do uso de uma 

plataforma de comunicação móvel já bastante usada informalmente 

por alunos e professores, em um ambiente educacional formal. 

Buscamos responder as seguintes questões: O nível de formação da 

turma impacta na resistência ou adesão das ferramentas de 

comunicação móvel? A plataforma usada na realização das 

atividades influencia características da escrita dos alunos e no uso 

de recursos multimídia? Diferentes atividades adaptadas, novos 

protocolos de interação e configurações de Aquecimento 

influenciam a eficiência de uso? 

4.1 Cenário e participantes 
Nosso estudo foi conduzido durante um semestre em disciplinas de 

Interação Humano-Computador da UNICAMP envolvendo 38 

alunos de graduação e 19 alunos de pós-graduação que 

participaram de Aquecimentos realizados fora da sala de aula e em 

laboratório usando WhatsApp via sistema. Tais Aquecimentos 
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eram atividades obrigatórias e a nota obtida nessas atividades fazia 

parte da média final das disciplinas. 

Entre os alunos da graduação a média de idade era 20 anos e a 

grande maioria possuía pelo menos um smartphone. Já na pós-

graduação a média de idade era de 32 anos e nesta turma todos, 

exceto um aluno, tinham smartphone, e era comum alunos com 

múltiplos aparelhos, tanto smartphones quanto tablets. Além 

disso, a turma contava com um aluno deficiente auditivo. O sistema 

operacional predominante em ambas as turmas era o Android. 

4.2 Ambiente tecnológico 
O sistema que viabilizou esse estudo de caso consiste em uma 

versão estendida do sistema proposto em Menezes [13], que 

funciona a partir da integração de uma API capaz de receber, enviar 

e monitorar mensagens de texto e multimídia do WhatsApp, com 

um bot desenvolvido em PHP que contém as instruções, comandos 

e estrutura lógica necessários para que os alunos realizem 

Aquecimentos definidos pelo professor. Além disso, os resultados 

dos Aquecimentos são disponibilizados pelo sistema em uma 

página Web ajustada conforme as configurações daquela atividade. 

A API usada nesse estudo é hospedada publicamente no GitHub 

(https://github.com/mgp25/Chat-API) e consegue responder a mais 

de 70 eventos da rede de comunicação do WhatsApp, 

possibilitando o envio e recebimento de mensagens a partir de um 

número cadastrado. Fizemos uso, nos Aquecimentos, das 

mensagens texto, mensagens multimídias contendo imagens, 

áudios, vídeos e localizações geográficas. Além disso, a API 

permite criar e gerenciar grupos, editar informações de perfil e 

acompanhar o status de contatos. 

Como a API não apresenta mecanismos explícitos para indicar aos 

alunos que o número de telefone do sistema não se trata de um 

humano e sim um bot, incluímos elementos de design para 

explicitar essa informação: foi usada como foto de perfil um QR 

Code e nas informações do perfil incluímos o nome da disciplina e 

da instituição de ensino. 

4.2.1 Página Web e Resultados 
O conteúdo enviado pelos alunos ao sistema fica disponível à 

turma e ao professor por meio de uma página Web, como 

exemplifica a Figura 2. O conteúdo dessa página é organizado no 

formato de tabela, e inicialmente, as colunas são ordenadas 

conforme as mensagens e tipos de mídia são incluídas no 

Aquecimento. No entanto, essa ordenação pode ser alterada e 

elementos podem ser combinados em uma mesma coluna. Ao 

incluir o envio de localização em um Aquecimento o professor 

pode optar por apresentar um mapa na página de resultados. 

 

Figura 2. Exemplo de página Web de visualização de 
resultados. 

 

4.3 Modelo de interação 
Para realizar qualquer atividade pelo WhatsApp o aluno precisa 

adicionar o número do sistema à sua lista de contatos e enviar 

alguma mensagem para receber mais instruções. A partir daí o 

Aquecimento segue um fluxo de interação composto por quatro 

passos: (1) seleção do Aquecimento a ser realizado, usando o 

comando “@<código do aquecimento>” (Exemplo: @AQ4, 
@AV1, etc.); (2) um simplificado processo de identificação, no 

qual o aluno envia seu login da disciplina, com o comando 

“@<login>”; (3) realização do Aquecimento propriamente dito 

seguindo as instruções e regras definidas pelo professor, podendo 

envolver o envio de textos ou qualquer tipo de mídia suportado 

pelo WhatsApp; (4) finalização do Aquecimento em que o aluno 

envia o comando “@fim” e, a partir desse ponto, o sistema passa a 

desconsiderar as mensagens, liberando o aparelho para que outro 

aluno possa realizar atividade. 

Os Aquecimentos com avaliações por pares apresentam um passo 

adicional para selecionar o objeto de avaliação. Logo após a 

identificação são listados todos os objetos de avaliação cadastrados 

no sistema e o aluno seleciona um deles com o comando 

“@<objeto de avaliação>”. Sendo que um objeto de avaliação 
pode ser composto por textos, imagens ou qualquer tipo de mídia 

suportado. 

4.3.1 Comandos 
Os comandos reconhecidos pelo sistema são palavras-chaves 

iniciadas com caracteres “@” ou “#”; para serem adequadamente 

reconhecidos não podem apresentar espaços ou acentos. Além 

disso, letras maiúsculas e minúsculas não são diferenciadas, 

especialmente porque digitá-las no teclado dos smartphones 

aumenta desnecessariamente o tempo de escrita. Os comandos são 

usados no sistema para disparar ações específicas ou quando o 

aluno precisa selecionar uma opção de uma lista. 

4.3.2 Processo de identificação 
Mensagens enviadas antes de o aluno selecionar o Aquecimento 

são desconsideradas, minimizando possíveis spams. O processo de 

identificação adotado, em que o aluno precisa apenas enviar o login 

da disciplina ao sistema, não demanda um cadastro prévio de 

número nem associa o login do aluno ao aparelho. Essas 

características conferem uma maior flexibilidade de uso, pois um 

Aquecimento pode ser iniciado em um aparelho e continuado em 
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outro. Além disso, permitem que um aparelho possa ser usado por 

mais de um aluno 

4.3.3 Aquecimentos e suas possibilidades 
O professor pode planejar Aquecimentos que envolvam diversos 

tipos de mídia, tais como, o envio de textos com descrições, 

análises ou avaliações, a captura de fotos, a gravação de áudios e 

vídeos, ou ainda a localização. Cada tipo de mídia pode estar 

ativado ou desativado em um determinado Aquecimento. As mídias 

ativadas possuem dois importantes atributos: a ordem de 

apresentação e o índice de precedência. Enquanto a ordem de 

apresentação estabelece a ordem em que as mídias aparecerão nas 

mensagens de instrução e feedback do sistema, o índice de 

precedência define a ordem em que cada tipo de mídia será 

recebido pelo sistema. Tipos de mídia com o mesmo índice de 

precedência podem ser submetidos independentemente da ordem. 

Outra característica importante relacionada às mídias é que 

somente o último item recebido de cada tipo de mídia é registrado e 

apresentado na página de resultados. Dessa forma, o aluno pode 

atualizar de maneira fácil e rápida sua submissão apenas enviando 

um novo item sem a necessidade de um comando específico. Por 

exemplo, em um Aquecimento no qual o aluno precisa gravar um 

áudio, caso a gravação enviada esteja muito ruidosa ou o aluno 

simplesmente queira alterar sua resposta, ele precisa apenas enviar 

o novo áudio para o sistema e o anterior será desconsiderado. Da 

mesma maneira para um texto descritivo, o aluno pode copiar e 

colar o texto da última mensagem e alterar os pontos que desejar de 

sua resposta. 

O professor define uma mensagem inicial contendo os dados 

básicos do Aquecimento, tais como, nome e links relevantes, além 

das instruções iniciais com o passo a passo do que deverá ser 

realizado. Caso uma das mídias da atividade necessitem de 

explicações adicionais, o professor tem a opção de inserir 

instruções intermediárias, apresentadas durante o Aquecimento 

entre itens com níveis e precedência diferentes. Por exemplo, em 

um Aquecimento em que o aluno precisa enviar uma imagem e 

depois apresentar uma análise da mesma, é possível inserir uma 

instrução intermediária detalhando os pontos esperados nessa 

análise. 

4.3.4 Mensagens de feedback 
A principal maneira de o sistema informar ao aluno sobre o estado 

do sistema são as mensagens de feedback. O professor, no entanto, 

não precisa se preocupar com tais mensagens ao planejar um 

Aquecimento, pois elas são geradas automaticamente pelo sistema 

de acordo com suas configurações. Cabe ao professor apenas 

ajustar alguns termos usados nas mensagens. Por exemplo, o objeto 

de avaliação de um Aquecimento pode se tratar de um trabalho 

realizado por um grupo ou por um aluno, ou ainda, quando o 

professor ativa as mensagens de texto em um Aquecimento, o 

termo mais adequado para descrever as mensagens recebidas pode 

ser apenas ‘título’ ou algum termo mais elaborado como uma 

análise ou avaliação. 

O sistema notifica falhas em reconhecer comandos, objetos de 

avaliação e o login de usuário, sempre incluindo o texto digitado 

pelo usuário entre aspas, por exemplo, “Comando <Texto 
digitado pelo usuário> não encontrado.”. Já as mensagens de 
sucesso incluem elementos mais informais, por exemplo, a 

mensagem de identificação realizada com sucesso “Hey <login do 

aluno>!”. Ao receber com sucesso mensagens de texto ou 
multimídia, a mensagem de sucesso retorna o tipo de item recebido, 

se é uma mensagem com texto, imagem, localização ou vídeo e usa 

o termo “recebida” caso seja a primeira submissão do aluno ou 
“atualizada” caso contrário. Por exemplo, “Mensagem com título 

recebida com sucesso!” ou “Imagem atualizada com sucesso!”. 

4.3.5 Marcadores 
Ao ativar o recebimento de mensagens de textos, o professor pode 

definir comandos específicos, também chamados de marcadores. 

Eles apresentam as mesmas restrições de nomenclatura dos demais 

comandos, e podem ser empregados de diversas maneiras dentro 

dos Aquecimentos, desde estimular os alunos a analisarem pontos 

específicos até atribuir notas. Além de conferirem um caráter mais 

formal e objetivo, os marcadores podem facilitar a posterior 

visualização e análise das respostas textuais dos alunos. 

O sistema possibilita reconhecer até dois conjuntos de marcadores 

em suas mensagens, sendo um deles formado por palavras-chave 

precedidas de “@” e o outro por “#”. O professor também define 
se o aluno deve enviar todos os marcadores em uma mesma 

mensagem ou em mensagens separadas. Para a composição das 

mensagens de feedback, o professor precisa dar um nome ao 

conjunto de marcadores e, opcionalmente, definir uma lista com os 

rótulos dos marcadores. O sistema se encarrega de retornar 

mensagens de erro quando nenhum marcador válido é encontrado 

ou quando múltiplos marcadores estão presentes num Aquecimento 

mas deveriam estar em mensagens separadas. 

4.3.6 Comandos gerais 
O aluno tem a possibilidade de finalizar a atividade a qualquer 

momento com o comando “@fim”, sendo apresentada a ele uma 

mensagem de sucesso e o link para conferir os resultados da 

atividade. O próprio comando usado para identificar o 

Aquecimento “@<nome do aquecimento>”, após o início da 
atividade serve para reenviar as instruções iniciais. O comando 

“@status” pode ser usado para verificar quais itens do 
Aquecimento já foram submetidos e quais ainda estão pendentes. 

Por fim, o comando “@clean” permite que o aluno limpe todos os 
dados de suas submissões. 

4.4 Método 
Os Aquecimentos realizados fora da sala eram disponibilizados na 

plataforma Web utilizada na disciplina, e cada um era composto 

por uma estimativa de esforço, o objetivo pedagógico, um breve 

contexto e suas instruções. Os alunos tinham de 6 a 7 dias para 

realizar as atividades; esse prazo de entrega era definido de forma 

que o professor e auxiliar acadêmico tivessem pelo menos um dia 

para sintetizar resultados do Aquecimento e adaptar a aula 

conforme as necessidades da turma. 

Na turma da graduação foram conduzidos sete Aquecimentos 

durante o semestre, que tiveram a opção de serem realizados pelo 

WhatsApp via sistema. Os alunos tinham liberdade de escolher 

entre o WhatsApp e a plataforma Web para fazer a atividade. Era 

informado ao aluno que sua escolha não iria influenciar as notas da 

disciplina. Além disso, houve a preocupação de apresentar 

inicialmente as instruções dos Aquecimentos em alto nível e 

independente do mecanismo de interação, e só depois apresentar 

aos alunos as instruções mais detalhadas para realizar o 

Aquecimento pelo WhatsApp ou pela Web. 

Em laboratório, foi conduzido um Aquecimento do tipo avaliação 

por pares, que consistiu na parte individual de uma atividade 

proposta para os grupos e essa atividade foi realizada 
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exclusivamente pelo WhatsApp, também ficando disponível em 

páginas Web para acesso dos grupos. 

No início do semestre os alunos de graduação responderam um 

questionário online visando clarificar a relação deles com as 

tecnologias móveis em geral e em contexto acadêmico. Já ao final 

do semestre foram realizadas entrevistas individuais para registrar 

a percepção dos alunos, tanto os que interagiram com o sistema via 

WhatsApp quanto com alunos que realizaram os Aquecimentos 

exclusivamente pela Web. 

Na turma da pós-graduação não houve Aquecimento realizado em 

laboratório, somente fora da aula. Foram conduzidos um total de 4 

Aquecimentos durante o semestre, sendo um deles idêntico ao 

realizado na turma da graduação também com a opção de ser 

realizado pelo WhatsApp via sistema. Os participantes da pós-

graduação responderam apenas ao questionário online no início do 

semestre, para clarificar a relação deles com as tecnologias móveis 

em geral e em contexto acadêmico. 

4.4.1 Análise dos dados 
As características da escrita foram avaliadas a partir da 

quantidade de caracteres nas mensagens de texto e o estilo de 

escrita, que pode ser formal, respeitando a norma culta de escrita, 

ou informal, com gírias e abreviações. 

O uso dos recursos multimídia (imagens, áudios e vídeos) foi 

avaliado com base na quantidade de elementos multimídia 

presentes em cada submissão, e o tipo do elemento de mídia, que 

pode ter sido capturado pelo próprio aluno, copiado da internet ou 

editado digitalmente. No caso de áudios e vídeos a duração também 

foi um parâmetro avaliado. 

A eficiência de uso do sistema proposto via WhatsApp foi 

verificada com base na taxa de sucesso na realização dos 

Aquecimentos; ocorrências de erro cometidas pelos alunos; a 

quantidade de mensagens trocadas para realizar todos os passos do 

Aquecimento; o tempo entre a primeira e a última mensagem; e as 

formas de uso dos comandos e marcadores em suas diferentes 

configurações. 

A aceitação ou resistência dos alunos ao uso proposto dos 

smartphones foi investigada a partir dos hábitos de uso dos 

aplicativos de comunicação móvel no dia-a-dia e em ambiente 

acadêmico; comparação entre as opiniões sobre o uso como 

ferramenta oficial coletadas no início do semestre com respostas na 

entrevista realizada ao final do semestre; e a taxa de participação 

nos aquecimentos, descontando alunos que não terminaram o 

curso. 

4.5 Descrição dos aquecimentos 
Os Aquecimentos realizados fora da sala de aula tinham como 

objetivo oferecer um primeiro contato do aluno com assuntos que 

seriam apresentados na aula. Já os Aquecimentos realizados em 

laboratório envolviam atividades individuais realizadas antes de 

trabalhos em grupos de maneira a estimular todos os participantes 

do grupo a contribuírem nos trabalhos.  

4.5.1 AQ1 cenários e problemas 
O AQ1 tinha como objetivo pedagógico instigar os alunos a 

buscarem no seu cotidiano ideias para o projeto que seria 

desenvolvido ao longo da disciplina. Nele os alunos tinham que 

ilustrar, usando recursos multimídia, situações-problema ou 

cenários que fariam sentido em seus projetos. Além das mídias, 

também era solicitado que o aluno enviasse uma mensagem de 

texto com o título do cenário. 

4.5.2 AQ2 design universal 
O AQ2 tinha como objetivo pedagógico explorar os conceitos de 

Design Universal em espaços públicos do cotidiano dos alunos. 

Nele os alunos tinham que reportar um exemplo de problema ou 

boa prática de Design Universal encontrado no campus da 

universidade. Cada submissão deveria apresentar uma foto, a 

localização em coordenadas geográficas e uma breve análise 

embasada nos sete princípios do Design Universal (DU) [22]. Para 

indicar os princípios violados ou respeitados no exemplo 

reportado, os alunos deveriam usar os marcadores “@1” a “@7”. 
O Aquecimento foi configurado para que todos os marcadores 

pertinentes fossem enviados em uma mesma mensagem. Além 

disso, o índice de precedência foi usado de forma que o aluno 

submetesse os itens na ordem adequada (1º - foto, 2º - localização e 

3º análise). 

4.5.3 AV1 Avaliação da simplicidade de Maeda 
Diferente dos dois primeiros, o AV1 foi realizado em laboratório 

conforme ilustra a Figura 3. O objetivo pedagógico era estimular os 

alunos a aplicarem as 10 Leis da Simplicidade de Maeda [11] na 

avaliação de protótipos navegáveis para dispositivos móveis. Cada 

aluno selecionou o grupo a ser avaliado e submeteu sua avaliação 

individual no sistema pelo WhatsApp, analisando a conformidade 

do protótipo com as Leis de Maeda. Para indicar as leis foram 

usados os marcadores “@L1, @L2, ..., @L10” e foi atribuída uma 
nota de 1 a 5 para cada lei usando os marcadores “#1, #2, #3, #4 
ou #5” na mesma mensagem. O Aquecimento foi configurado para 

receber apenas um marcador de princípio e de nota em cada 

mensagem, sendo que as leis poderiam ser submetidas em qualquer 

ordem. 

 

Figura 3. Alunos realizando o Aquecimento AV1 pelo 
WhatsApp em sala de aula. 

 

4.6 Resultados 
4.6.1 Questionários iniciais 
Responderam ao questionário inicial 74% dos alunos da graduação 

e 90% da graduação. O WhatsApp era o aplicativo de comunicação 

móvel mais usado por ambas as turmas e a maioria dos alunos o 

usava diariamente, como mostra a Figura 4. Facebook Messenger e 
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Google Hangout também eram bastante usados, mas com uma 

frequência menor. 

 

Figura 4. Aplicativos de comunicação móvel mais usados no 
dia-a-dia 

A grande maioria dos alunos já usava os smartphones e tablets 

para se comunicar e colaborar com seus colegas em atividades 

acadêmicas (G: 96% e PG: 81%). Dentre esses alunos, o 

WhatsApp novamente era o aplicativo mais usado (G: 92% e PG: 

77%) seguido pelo Facebook Messenger na graduação (88%) e 

pelo Google Hangout na pós-graduação (54%). Entre os alunos de 

graduação, esses aplicativos de comunicação eram usados em 

conversas em grupos, para compartilhar dúvidas, arquivos, 

materiais de aula e informações relevantes da disciplina, além de 

marcar reuniões. O uso do dispositivo móvel era visto como 

vantajoso especialmente quando o aluno queria fazer algo 

rapidamente (“realização de trabalhos em grupo à distância, de 

forma rápida” ou “combinar alguma coisa rapidamente”). Já 
entre os alunos da pós-graduação, o uso girava em torno da criação 

de grupos e troca de ideias e informações, tarefas de 

acompanhamento e planejamento, reuniões e discussões urgentes e 

pontuais, e compartilhar arquivos. 

No questionário inicial a maioria da turma enxergava pontos 

positivos sobre o possível uso de smartphones e tablets como 

ferramenta oficial da disciplina (G: 65% e PG: 78%). Cerca da 

metade tinha uma opinião neutra a respeito (G: 52% e PG: 50%), e 

uma pequena parcela indicou pontos negativos (G: 19% e PG: 

22%). 

Na graduação, os principais pontos positivos levantados foram a 

comunicação mais ágil, otimizada, sem fronteiras e em grupo, além 

da praticidade e portabilidade inerentes a essa plataforma. Já as 

opiniões neutras ponderaram, sobre o fato de alguns alunos ainda 

não terem acesso aos smartphones, a eficiência tanto dos 

equipamentos quanto das atividades planejadas, e sugeriram que, 

inicialmente, fossem usadas como ferramentas opcionais. Por fim, 

foram levantados pontos negativos no uso oficial, considerado 

inadequado ou desaconselhado, devido à dificuldade de entrada de 

texto pelo teclado e a limitação do tamanho da tela. 

Na pós-graduação, os pontos positivos foram agilidade de 

comunicação, seja ela em grupo, entre o professor e alunos ou entre 

alunos; a praticidade e familiaridade com os dispositivos. Em 

várias respostas, os alunos viam os dispositivos como um 

facilitador nas disciplinas (Ex: “Incentivar o aprendizado”, 
“Motivar o estudante”, “Ajudar no processo”). As opiniões 

neutras ponderam sobre o uso com critério, pois nem tudo poderia 

ser adaptado às restrições dos aparelhos, a falta de acesso aos 

smartphones, a viabilidade técnica devida ao grande número de 

versões, além da necessidade de se instalar novos aplicativos e de 

um controle mínimo do professor sobre tais atividades. Já os 

pontos negativos se concentram em problemas com privacidade por 

se tratar de aplicativo pessoal e a acessibilidade desses aplicativos. 

4.6.2 Aquecimentos AQ1 e AQ2 
A participação média dos alunos da graduação nos Aquecimentos 

fora da sala foi de 65%, no entanto, o AQ1 e o AQ2 que foram 

disponibilizados pelo WhatsApp ficaram abaixo média, com 

respectivamente, 53% e 55% de participação. Já a participação 

média da pós-graduação nos Aquecimentos foi 92% e AQ1, 

disponibilizado pelo WhatsApp, ficou acima da média com 95% 

participação. 

A quantidade de alunos da graduação que experimentou o sistema 

realizando os Aquecimentos pelo WhatsApp foi relativamente 

baixa se comparada à pós-graduação; enquanto na graduação a 

porcentagem foi de 25% (AQ1) e 30% (AQ2), na pós-graduação 

esse percentual foi 58% (AQ1), como mostra a Figura 5. Em 

números absolutos, 9 alunos da graduação e 11 alunos da pós-

graduação interagiram com sistema via WhatsApp nessas 

atividades. Desse total, não chegaram a finalizar o Aquecimento 

pelo WhatsApp apenas dois alunos de graduação, um no AQ1 e 

outro no AQ2, e um aluno na pós-graduação. 

Tempo entre as mensagens 

A Figura 6 mostra a distribuição no tempo das mensagens 

recebidas pelo sistema durante o AQ1 e AQ2, organizadas por 

aluno. Como a diferença de tempo entre as mensagens recebidas foi 

da ordem de minutos ou segundos, muitos dos pontos em cinza no 

gráfico representam na verdade conjuntos de mensagens. Além 

disso, quanto mais escuro o ponto, maior o número de mensagens 

recebidas de um determinado aluno. Apesar da maioria dos alunos 

ter realizado o aquecimento em questão de minutos, houve casos de 

alunos com várias horas entre a primeira e a última mensagem – 

Aluno 1 (AQ2) e Alunos 1 e 2 (AQ1 da pós-graduação). Tais 

alunos, interagiram com o sistema selecionando o Aquecimento e 

se identificando apenas para ter acesso às instruções e só algumas 

horas depois voltaram a interagir com sistema para realizar as 

atividades de fato. 

 

 

Figura 5. Uso do WhatsApp na graduação e na pós-
graduação 
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Figura 6. Distribuição temporal das mensagens nos 
Aquecimentos realizados fora da sala 

 

Na graduação os tempos médios entre a primeira e a última 

mensagem no AQ1 e AQ2 foram, respectivamente, 7’49” e 
16’34”, e na pós-graduação esse tempo médio foi 27’50” no AQ1. 

Essas médias podem ser consideradas boas, uma vez que a 

estimativa de esforço para os Aquecimentos era de 30 min (AQ1) e 

45 min (AQ2). Portanto, mesmo incluindo o formalismo dos 

comandos e uma sequência de passos definidos no modelo de 

interação, o tempo médio ainda se manteve menor do que o 

previsto para as atividades. 

Quantidade de mensagens 

Para completar o AQ1 era necessário o envio de 4 a 6 mensagens 

para o sistema; na graduação os alunos conseguiram completar a 

atividade enviando em média 6,75, uma quantidade um pouco 

maior do que o esperado; na pós-graduação a média de mensagens 

foi 6, dentro da quantidade mínima. Por se tratar da primeira 

interação dos alunos com o sistema, houve várias mensagens 

enviadas para explorar as capacidades do sistema, tais como, 

mensagens de “Oi” enviadas logo ao início da interação, ou 
mensagens “@status” para verificar o status do sistema. Já no 
AQ2, segundo Aquecimento realizado pela graduação, em que o 

número mínimo de mensagens para completar o Aquecimento 

ficava entre 5 e 6, este foi realizado com uma média de 5,8 

mensagens. 

Usos dos comandos 

Apenas um aluno encontrou problemas para identificar o 

Aquecimento pelo código, sendo necessárias três tentativas até 

fazê-lo com sucesso. Apenas um aluno não inseriu os marcadores 

dos princípios de DU corretamente, o restante indicou logo no 

início das mensagens quais princípios de DU iriam analisar. 

Mesmo com o reconhecimento independente de maiúscula e 

minúscula, os comandos “@status”, “@fim”, “@clean” e para 
selecionar o grupo avaliado (“@<nome do grupo>”) foram usados 
pelos alunos sempre com letras minúsculas. Já os códigos de 

Aquecimentos (“@AQ1”, “@AQ2” e “@AV1”) e marcadores para 
indicar as Leis de Maeda (“@L1”, “@L2”, ..., “@L10”) foram 
usados na maioria das vezes com letras maiúsculas. Essa diferença 

de escrita aconteceu provavelmente pela forma como tais comandos 

e marcadores foram exemplificados nas mensagens do sistema. 

Independentemente da configuração de marcadores, ou seja, o 

envio de todos em uma mesma mensagem, como no AQ2, ou em 

mensagens separadas, como no AV1, os alunos tenderam a enviá-

los no início da mensagem. Nas submissões do AQ2, não foram 

ativados os mecanismos de feedback do sistema, de que forma que 

submissões em que os alunos se referiram aos princípios sem usar 

os comandos definidos também foram registradas. Um deles citou 

apenas o nome do princípio no meio de sua resposta, e outro usou 

os números dos princípios entre parênteses. Já nas submissões do 

AV1, o mecanismo de feedback alertando os alunos sobre erros no 

uso dos marcadores “@” e “#” foi ativado e, dentre os alunos que 
avaliaram alguma lei, todos conseguiram fazê-lo dentro do 

formato.  

AQ1 Cenários e Problemas 

Uso quantitativo das mídias 

Apesar do enunciado do Aquecimento solicitar uma descrição de 

cenário com elementos multimídia (i.e. imagem, áudio e vídeo) e 

título, uma quantidade considerável de alunos sentiu a necessidade 

de completar a descrição do cenário com textos (G: 89% e PG: 

32%). Tanto na graduação quanto na pós-graduação a quantidade 

média de caracteres nesses títulos e descrições recebidos pela 

plataforma Web foi maior do que os provenientes do WhatsApp, 

com uma diferença mais acentuada nos textos descritivos, como 

mostra a Tabela 1, com a média de caracteres usados nos textos do 

AQ1. 

Tabela 1. Quantidade média de caracteres nos títulos e 
descrições produzidas no AQ1 

AQ1 
Graduação Pós-Graduação 

Título Descrição Título Descrição 

WhatsApp 20,67 37,33 37,33 82,00 

Plataforma Web 29,13 767,00 45,78 198,50 

 

Todos os Aquecimentos submetidos pelo WhatsApp, tanto na 

graduação quanto na pós-graduação, atendiam as especificações 

mínimas de mídias do Aquecimento (imagem + áudio ou apenas 

vídeo) para descrever o cenário; alguns alunos usaram todos os 

tipos de mídia ou ainda a combinação de vídeo e áudio. Ao passo 

que parte das submissões via plataforma Web (G: 37% e PG: 

22%) não estavam completas em termos de elementos multimídia 

ou tais elementos não eram suficientes para o entendimento dos 

cenários, havendo a necessidade dos textos descritivos incluídos 

por muitos alunos. Essa discrepância entre o formato solicitado e o 

submetido ficou mais evidente na graduação em que as imagens 

foram o tipo de mídia mais usado (65%), ao passo que o áudio foi 

o menos usado (40%) como mostra a Tabela 2. Na pós-graduação 

os Aquecimentos foram submetidos mais próximo do formato, com 

74% dos alunos fazendo uso de imagens e 79% de áudios. 

Tabela 2. Porcentagem de alunos que usaram os diferentes 
tipos de mídias no AQ1 

Turmas Imagem Áudio Vídeo 

Graduação 65% 40% 45% 

Pós-graduação 74% 79% 32% 

 

A tendência dos alunos da graduação em escrever textos maiores 

nas submissões feitas pela plataforma Web utilizada na disciplina, 

se repetiu na quantidade de imagens, com cerca de metade dos 
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alunos enviando de 2 a 4 imagens. Em média os alunos usaram 

mais tipos de mídias para ilustrar seus cenários pelo WhatsApp (G: 

1,5 e PG: 2) do que pela plataforma Web (G: 1,41 e PG: 1,67). 

Uso qualitativo das mídias 

Na pós-graduação, todas as imagens submetidas podem ser 

encontradas na Internet, já na graduação além das imagens da 

Internet, muitos alunos criaram ou editaram suas imagens 

digitalmente, sendo que apenas um aluno capturou uma imagem 

usando seu aparelho. A única imagem capturada foi submetida via 

WhatsApp e todas as imagens editadas digitalmente foram 

submetidas pela plataforma Web. A grande quantidade de imagens 

da Internet e editadas digitalmente sugere que os alunos fugiram à 

proposta de buscar inspiração em seu contexto para ilustrar os 

cenários, mesmo com a facilidade de capturar imagens do seu 

smartphone. 

Na graduação, todos os áudios recebidos pelo WhatsApp foram 

gravações curtas, entre 10 e 150 segundos, realizadas no próprio 

dispositivo móvel, já na plataforma Web os recursos de áudio 

foram subutilizados, havendo apenas um áudio baixado da Internet 

e outro criado por meio de softwares de síntese de fala, com a 

provável intenção de evitar a gravação da própria voz para realizar 

a atividade. Além disso, as poucas gravações recebidas pela 

plataforma Web, apresentaram um conteúdo redundante, pois 

consistiam na leitura dos textos enviados junto ao Aquecimento. Já 

na pós-graduação, a maioria dos áudios era composta por 

gravações dos próprios alunos, com duração média de 70 

segundos, e poucos alunos sentiram a necessidade de complementar 

os cenários com textos explicativos. 

Na graduação, a plataforma Web foi a mais usada para submeter 

vídeos, e os vídeos eram em sua maioria editados digitalmente e 

links de vídeos disponíveis na Internet. Na pós-graduação, a 

tendência foi oposta, a maioria dos vídeos foi submetida pelo 

WhatsApp, especialmente porque a maioria dos alunos decidiu 

realizar capturas de vídeo em seus próprios aparelhos. A duração 

média dos vídeos editados digitalmente ou da Internet foi maior do 

que os vídeos capturados pelos alunos, indicando uma tendência de 

alunos serem mais sintéticos tendo o WhatsApp como plataforma. 

AQ2 Design Universal 

Textos e Princípios de DU 

Nos textos de análise dos princípios de DU, os alunos continuaram 

sendo mais sintéticos ao digitar pelo WhatsApp se comparado aos 

textos submetidos pela plataforma Web. A quantidade média de 

caracteres nas análises recebidas pelo WhatsApp foi 377, já pela 

plataforma Web os textos foram compostos em média por 892 

caracteres. Além de digitar textos maiores pela plataforma Web, os 

alunos referenciaram mais princípios, chegando até 5 em uma 

mesma submissão e a média foi de 2,13 princípios. Ao passo que 

no WhatsApp essa média ficou em 1,25, mas todas as submissões 

contavam com pelo menos 1 princípio, diferente da plataforma 

Web em que 2 alunos simplesmente não mencionaram nenhum dos 

princípios. Esse resultado sugere que o modelo de interação do 

sistema pelo WhatsApp pode ter sido um facilitador na atividade.  

Imagens 

Tal como especificado no Aquecimento, todos os alunos ilustraram 

com fotos o problema ou bom exemplo de DU. Porém, pela 

plataforma Web quase a metade dos alunos enviou duas ou mais 

imagens, ao passo que no WhatsApp apenas um aluno enviou mais 

de uma imagem em sua submissão. Dessa forma, os alunos que 

submeteram esse Aquecimento pelo WhatsApp usaram em média 

1,4 imagem e os que realizaram usando a plataforma Web usaram 

1,75 imagem. 

70% das imagens reunidas nesse Aquecimento eram imagens 

capturadas. Todas as imagens vindas pelo WhatsApp foram 

capturadas; já na plataforma Web, 40% dos alunos usaram apenas 

imagens disponíveis na Internet. Esse resultado sugere que o uso de 

mídias do WhatsApp favoreceu os alunos a buscar inspiração em 

seu contexto e não apenas a busca de imagens da Internet. 

4.6.3 Aquecimento AV1 
Houve uma instabilidade no sistema relacionada à API do 

WhatsApp utilizada, que restringiu a duração do Aquecimento 

AV1 a cerca de 40 minutos. Durante esse período, mais da metade 

da turma interagiu com o sistema, sendo que 29% dos alunos 

avaliaram pelo menos uma das Leis da Simplicidade de Maeda e 

26% chegaram apenas a enviar o código do Aquecimento, se 

identificar ou selecionar grupo. 

Foi recebido pelo sistema um total de 157 mensagens; e analisando 

somente os 11 alunos que chegaram a avaliar alguma lei, foi 

recebido um total de 116 mensagens, sendo que cada aluno enviou 

em média 10,5 mensagens. O aluno que conseguiu avaliar mais leis 

durante o Aquecimento, usou 7 das 10 Leis da Simplicidade de 

Maeda, mas em média os alunos avaliaram 3 Leis. Provavelmente 

devido ao pouco tempo de duração da atividade, as primeiras Leis 

foram as mais recorrentes nas avaliações, e as Leis 9 e 10 não 

chegaram a ser avaliadas.  

A flexibilidade em avaliar as Leis em qualquer ordem foi uma 

característica bem utilizada pelos alunos. Embora a maioria tenha 

começado suas avaliações pela Lei 1 de Maeda, a sequência de leis 

usadas variou bastante. Mas poucos alunos revisitaram suas 

avaliações já realizadas; apenas três alunos atualizaram o texto ou 

a nota de uma de suas avaliações. A maioria dos alunos não 

apresentou dificuldade em usar os comandos propostos nesse 

Aquecimento. Apenas 36% (4 dos 11 alunos) não indicou 

corretamente a Lei de Maeda e a nota na primeira tentativa, mas 

com os feedbacks do sistema obtiveram sucesso em até três 

tentativas. Vale ressaltar que tais erros não foram recorrentes, ou 

seja, uma vez que o aluno aprendeu como indicar a lei e a nota na 

mensagem, seguiu a avaliação individual sem problemas. 

Dentre os quatro alunos que enfrentaram problemas na primeira lei 

avaliada, dois deles entraram com os marcadores incorretos, por 

exemplo, tentaram indicar a lei usando “@1” ou “@LE6”, e os 
outros dois atribuíram notas (“#8” e “#9”) que não obedeciam ao 
critério de 1 a 5 estabelecido. Na tentativa de corrigir seus 

marcadores, usados incorretamente, três desses alunos reenviaram 

somente o marcador errado, o que gerava outro erro, pois o sistema 

esperava em todas as mensagens um marcador “@” indicando a lei 
e um marcador “#” com a nota. 

4.6.4 Entrevistas finais 
Sobre os alunos que não experimentaram o sistema com 

Aquecimentos via WhatsApp, as razões indicadas por esses alunos 

podem ser agrupadas em 3 categorias: (1) Maior facilidade em 

realizar as atividades no computador: “Posso explorar mais pelo 

computador”, “Mídias são sincronizadas automaticamente com o 

celular”, “Mais fácil editar vídeo pelo computador; (2) 

Resistência à mudanças: “Não tenho o hábito de usar o 

smartphone nas disciplinas”, “Falta interesse”, “Aprender a 
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interagir com uma nova ferramenta [além da ferramenta Web]” ; 
(3) Limitações do dispositivo móvel: “Meu aparelho celular não 

ajuda”, “Problemas com o aplicativo WhatsApp”, “Entrada de 

texto”, “Não tenho smartphone”, “Só uso o smartphone com o 

Wifi”. 

Entre os alunos que interagiram com o sistema durante os 

Aquecimentos, os pontos mais elogiados foram: uso de mídias, as 

atividades simples, o feedback do sistema foi considerado rápido, e 

os comandos fáceis de usar. Além disso, muitos alunos apontaram 

a praticidade como um ponto forte, além de caracterizar a 

experiência como “Legal”, “Fácil”, “Tranquilo” e “Inovador”. Os 
pontos mais criticados foram a digitação de textos no teclado 

virtual em especial na atividade de avaliação por pares, além da 

resistência e estranhamento inicial pelo uso do WhatsApp. 

5. DISCUSSÃO 
Este trabalho explorou o uso formal do WhatsApp no contexto 

educacional, mas vale observar que no contexto de organizações 

cerca de 40% de empresas de e-commerce de pequeno porte já 

usam esse mensageiro para atender seus clientes [19], ou seja, se 

apropriam dele como um canal de comunicação oficial, 

especialmente por ser uma plataforma de comunicação prática, de 

baixo custo e massivamente usada. 

No entanto, as integrações de aplicativos de comunicação móvel 

com bots como o apresentado nesse artigo também dependem do 

posicionamento estratégico das companhias detentoras desses 

serviços; no caso, o WhatsApp ainda não possui uma API oficial 

para sua integração com bots, mas aplicativos similares menos 

difundidos no Brasil como o Telegram2 e serviços de comunicação 

para times como Slack3 e WipChat4 já contam com suas APIs 

oficiais que possibilitam a criação de bots e integrações com 

serviços externos. Além disso, recentemente, o Facebook também 

lançou o Messenger Platform5, indicando que em breve poderemos 

presenciar uma popularização dessa forma de interação no 

ambiente móvel. 

Apesar dos alunos da graduação e da pós-graduação terem, 

predominantemente, opiniões positivas sobre o uso do WhatsApp 

como ferramenta oficial da disciplina, as turmas assumiram 

posturas bem diferentes no decorrer do semestre. Na turma da pós-

graduação houve uma menor resistência e, consequentemente, 

maior participação nos Aquecimentos se comparado à turma da 

graduação. Curiosamente, o comportamento mais conservador foi 

observado justamente na turma de graduação, que era composta 

por alunos que usavam mais esses aplicativos de comunicação 

móvel, inclusive em contextos acadêmicos. 

Como a digitação de longos textos nos teclados virtuais dos 

dispositivos móveis demanda muito esforço, os alunos tenderam a 

escrever textos mais concisos pelo WhatsApp, o que por sua vez, 

contribuiu para que o tempo gasto nos Aquecimentos ficasse 

próximo ao esforço estimado. Além disso, os sensores nos 

dispositivos móveis facilitaram o uso mais diversificado de itens 

multimídia, em especial, as capturas de imagem, áudio e vídeo. 

Houve casos de alunos da graduação que descreveram seus 

cenários do AQ1 pelas duas plataformas disponibilizadas; 

                                                                   

2 https://core.telegram.org/bots 
3 https://api.slack.com/bot-users 
4 https://developer.atlassian.com/hipchat/getting-started 
5 https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform 

enquanto na Web os alunos escreveram longos textos e usaram 

imagens da Internet para ilustrar o cenário, no WhatsApp usaram 

gravações de áudios próprias explicando de maneira sintética o que 

havia sido escrito pela Web. 

Devido as regras e feedbacks incorporados pelo sistema, as 

submissões realizadas pelo WhatsApp tenderam a ficar mais 

próximas do especificado nas instruções, em termos de quantidade 

e configuração de mídias usadas, sem tantos textos 

complementares como observado nas submissões pela Web. No 

entanto, os alunos mais aplicados da graduação preferiram realizar 

os Aquecimentos pela Web por conseguirem explorar mais a 

atividade, gastando consequentemente mais tempo do que o 

estimado, o que no caso não era necessário nessas atividades, que 

objetivam apenas um primeiro contato do aluno com a teoria que 

seria vista em sala ou como subsídio à atividade que depois seria 

realizada em grupo. 

As diferentes configurações de marcadores e índice de precedências 

puderam ser experimentadas com sucesso nesse estudo de caso. No 

AQ1 e AQ2 todos os alunos submeteram primeiro as informações 

multimídia, para só então enviar o texto com título ou análise; no 

AQ2 alunos incluíram os marcadores “@1” a “@7” para indicar os 
princípios de DU em suas análises, e finalmente, no AV1 os alunos 

conseguiram avaliar as Leis da Simplicidade usando os marcadores 

“@L1” a “@L10” e atribuindo notas de “#1” a “#5” em cada um. 
Isto por sua vez, permitiu a visualização organizada das 

submissões dos alunos pelo professor e pelos próprios alunos na 

página Web de resultados. 

Essa formalidade foi introduzida na dinâmica dos Aquecimentos 

sem comprometer a liberdade e flexibilidade de uso dos alunos, que 

nos AQ1 e AQ2 submeteram imagens, áudio e vídeo na ordem que 

julgaram mais conveniente, conseguindo depois atualizá-los sem 

problemas. Além disso, os alunos avaliaram as Leis da 

Simplicidade em diferentes ordens e atualizaram análises quando 

julgavam necessário. 

Os alunos conseguiram fazer sentido do modelo de interação 

baseado em comandos de maneira eficiente, visto que a média entre 

a primeira a última mensagem ocorreu dentro do tempo estimado 

para os Aquecimentos; a quantidade média de mensagens esteve 

próxima da quantidade mínima; houve poucos erros ao usar os 

comandos e marcadores em suas configurações, não sendo 

observados erros recorrentes. 

O uso de dispositivos móveis nas disciplinas da universidade foi 

uma iniciativa inovadora para muitos alunos que relataram ter sido 

a primeira turma a realizar esse uso. Especialmente por esse motivo 

ainda existe certa resistência ao uso formal e obrigatório dos 

dispositivos pessoais na disciplina, relacionadas, principalmente, à 

privacidade e limitações dos dispositivos móveis. Como no estudo 

as atividades foram realizadas no WhatsApp em caráter opcional, 

os poucos alunos que não possuíam smartphones não foram 

prejudicados e não foi observado o compartilhamento de aparelho 

entre os alunos. 

6. CONCLUSÃO 
Dispositivos móveis estão informalmente presentes no ambiente de 

ensino, mas ainda não são utilizados de maneira eficiente. Ainda há 

grande esforço necessário para desenvolver aplicações que 

abranjam a diversidade de aparelhos dos alunos. 

O modelo de interação (instruções, sequência de passos, comandos, 

marcadores, recursos multimídia e mensagens de feedback) 
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proposto conseguiu adaptar atividades pedagógicas para serem 

veiculadas em dispositivos móveis. Os alunos envolvidos 

conseguiram utilizar o sistema com poucos erros, altas taxas de 

sucesso e mantendo o tempo de realização do Aquecimento dentro 

do esperado. 

Apesar da visão positiva no início do semestre, houve certo 

conservadorismo por parte dos alunos, que se refletiu em baixa 

participação pelo WhatsApp nas turmas da graduação; entretanto, 

os elementos de design inseridos e modificados na dinâmica de uso 

do WhatsApp foram efetivos em promover um uso mais formal da 

ferramenta, facilitou a captura de conteúdo multimídia próprio, e 

estimulou os alunos a serem mais concisos. 

Trabalhos futuros envolvem: experimentar o uso formal de outros 

mensageiros instantâneos móveis com APIs oficiais em atividades 

pedagógicas, explorar o uso formal em outros contextos além do 

educacional, explorar as instruções em formato de áudio com voz 

sintetizada, incluir reconhecimento de voz para reduzir a 

necessidade de digitação de textos. 
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ABSTRACT 
This paper is a study for the construction of a methodology 

involving programming for creating blind friendly and visually 

impaired friendly games in Jogavox software. It is aimed at 

teachers who do not have familiarity with programming languages, 

but having advanced knowledge about the software. The aim is to 

then offer to this public, some exhibitions so they can use them in 

your game according to their needs. Aims to thus encourage the 

construction of more dynamic, interactive and enjoyable games in 

the school context, encouraging the participation of students with 

disabilities or not. Are also mentioned, concepts regarding the use 

of games in education, presenting cognitive and social benefits for 

students who launch games from hand to educational and leisure 

activities. The overall goal makes use of a methodology capable to 

offer this public, small doses of programming, which will be used 

as needed for your games. The methodology is presented by topic , 

simply the educator choose the appropriate heading and 

immediately insert it in the game. It was decided, therefore, for an 

application model and observation of the methodology created to 

analyze the results. Proposes to study the interaction with our 

content enables the creations inherent in the methodology, in order 

to facilitate possible interventions in Jogavox structure. 

 
RESUMO 
Este trabalho consiste em um estudo referente à construção de uma 

metodologia envolvendo programação para criação de jogos no 

software Jogavox. É voltado a professores que não possuam 

familiaridade com linguagem programação, mas que apresentem 

conhecimentos avançados quanto ao software. Busca-se, então, 

oferecer a esse público, soluções-padrão de cunho programacional 

para que possam utilizá-las em seus jogos de acordo com suas 

necessidades. Almeja-se, assim, incentivar a construção de jogos 

mais dinâmicos, interativos e prazerosos no contexto escolar, 

favorecendo a participação de alunos com deficiência ou não. São 

mencionados também, conceitos referentes à utilização de jogos na 

educação, apresentando benefícios cognitivos e sociais para os 

alunos que lançam mão de jogos em atividades educacionais ou 

lazer. O objetivo geral faz uso de uma metodologia capaz de 

oferecer os educadores pequenas doses de programação, que serão 

utilizadas conforme a necessidade de seus jogos. A metodologia é 

apresentada por tópicos, bastando ao educador escolher o tópico 

conveniente e imediatamente inseri-lo no jogo. Optou-se, portanto, 

por um modelo de aplicação e observação da metodologia criada a 

fim de analisar os resultados. Propõe estudar se a interação com o 

conteúdo disponibilizado possibilita as criações inerentes à 

metodologia, de forma a viabilizar possíveis intervenções na 

estrutura do Jogavox. 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.3 [Programming Languages]: Language Constructs and 

Features – abstract data types, polymorphism, control structures. 

This is just an example, please use the correct category and subject 

descriptors for your submission. The ACM Computing 
Classification Scheme: http://www.acm.org/about/class/2012 

General Terms 
Experimentation, Human Factors and Verification. 

Keywords 
Tecnologia Assistiva; Aprendizagem Colaborativa; Jogavox; 

Programação; Educação Inclusiva; Observação Participativa. 

1. INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea se edifica por meio de ações 

deliberadas envolvendo os meios e processos de comunicação, bem 

como pela cultura e pelos processos educacionais, com destaque 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 305  - 313. Santiago de Chile.
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para os mediados por sistemas computacionais, que promovem o 

acesso à informação. Assim, os processos de inclusão por meio da 

adoção de soluções tecnológicas têm aberto espaços a pesquisas e 

debates no cenário atual. Todavia, o ato de promover inclusão não 

remete apenas ao fato de inserir o aluno deficiente na sociedade ou 

na escola, mas sim, fornecer condições para que se desenvolva 

como ser histórico e autônomo. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, 

1990), informa sobre as necessidades básicas de aprendizagem, 

com vista a estabelecer compromissos mundiais para garantir que 

todos os indivíduos tenham acesso a conhecimentos básicos que 

são necessários a uma vida digna. Tamanha foi sua importância no 

cenário mundial, que acabou por influenciar no Brasil, o Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993-2003). Promoveu 

mudanças significativas, pois percebeu-se que a partir da década de 

1990, os documentos legais e normativos do país passaram a 

enfatizar a necessidade de alterações na escolarização deste 

público. Mudanças estas como a integração de crianças com 

deficiência no âmbito educativo. 

Mantoan [2] afirma que, no passado, os deficientes eram 

inseridos em escolas voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades inerentes ao cotidiano. Habilidades estas sem maiores 

vínculos cognitivos; ou seja, à época, as instituições escolares não 

propiciavam condições para que o público em questão tivesse 

acesso aos conhecimentos do currículo oficial. Porém, na década de 

80, diversos movimentos sociais começaram a buscar a 

democratização do ensino, bem como o acesso à escola gratuita e a 

inserção das minorias excluídas do sistema educacional. Apesar de 

essa busca, as escolas para deficientes, mantinham um viés 

segregacionista e eram as únicas opções disponíveis a esses alunos. 

Manzini [3] evidencia que as dificuldades para a implantação 

da educação inclusiva de forma plena decorrem da falta de 

formação dos professores das classes regulares, bem como 

materiais para o trabalho pedagógico. Desse modo, é percebido que 

o cerne da questão reside na pouca oferta de educadores com 

formação especializada para trabalhar com essa clientela. Inferimos 

assim, que a qualidade da educação inclusiva é frágil, tendo em 

vista que o processo de formação de profissionais atuantes na 

educação inclusiva não fornece subsídios para a atuação destes em 

sala. Mencionando González [4], afirma que quando o profissional 

possuir preparação, o processo de ensino e aprendizagem dar-se-á 

sem maiores dificuldades de assimilação e aplicabilidade por parte 

dos alunos. Porém, essa ainda é uma realidade em processo de 

construção nas sociedades, tendo em vista que a escolarização de 

alunos com deficiência, ainda representa um desafio para os 

espaços escolares. Estes espaços, com a necessidade da inclusão, 

acabam por ter que repensar sua lógica de ensino. 

O sistema JOGAVOX é uma ferramenta de criação interativa 

de jogos acessíveis a deficientes visuais, que permite que um 

professor com pouco treinamento em computação possa criar jogos 

de grande interesse [5]. O projeto cria as bases para que se torne 

factível que um grande número de educadores, de forma 

colaborativa possam se apropriar da tecnologia e de uma 

metodologia para criação de jogos pedagógicos inclusivos para 

diversas disciplinas.  

Segundo Salim [6] diversidade de conhecimento, ou seja, 
diferentes níveis de conhecimento compartilhados em sala de aula, 
pode melhorar o processo de aprendizagem colaborativa. 

Acreditamos que a dificuldade em capacitar profissionais para a 
inclusão de alunos com deficiência, venha da construção de scripts 
do Jogavox.  

Assim, a hipótese deste trabalho é endereçada como: se 

houver uma forma de construir ambientes dinâmicos, interativos 

para criação de jogos, então alunos e educadores sem conhecimento 

prévio de programação, com deficiência ou não,  poderão 

compartilhar soluções padrão de cunho técnico no sistema Jogavox 

de forma autônoma e interativa.  

Para isso, destacados que o ambiente de criação de jogos, 

Jogavox, conta com três tipos: Jogos de Perguntas e Respostas 

(Quizzes), Jogos de Passeio (Exploração de Ambientes Virtuais) e 

Jogos de Contação de Histórias (possivelmente com diversos 

finais), em que o usuário interage apenas com o computador. 

O Jogavox admite que sejam acoplados scripts de 

programação para criar jogos mais complexos, permitindo não 

apenas complementar as funções básicas, mas também introduzir 

outros elementos de interação e/ou apresentação. Mas, para isso, 

deve ser utilizada uma linguagem de programação com comandos 

em português, chamada Scriptvox, um software simples de usar 

pelo público, seja por educadores ou alunos que apresentem 

conhecimentos básicos de informática [7].  

O objetivo deste trabalho é apoiar os educadores na 

compreensão de forma mais abrangente de alguns conceitos de 

lógica da linguagem do Scriptvox. Faz parte deste objetivo 

identificar as principais funções que torna possível a agregação de 

“scripts padrões” aos jogos criados no sistema Jogavox, por 

pessoas com pouco ou nenhum conhecimento em programação. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram disponibilizados scripts 

em uma caixa de ferramentas de programação (ToolBox), criado 

para implementar as funções mais comuns encontradas em diversos 

tipos de jogos educativos, que pudessem ser acoplados seguindo 

uma série de instruções simples de serem seguidas. 

Nas próximas seções dissertaremos acerca da construção de 

jogos pedagógicos na educação inclusiva, sobre questões como os 

conceitos fundamentais da educação inclusiva, jogos na educação e 

a dificuldade de aplicação de jogos convencionais para os 

portadores de deficiencias visuais. Além de discorrer sobre o 

software Jogavox, evidenciando suas origens, os paradigmas 

operacionais da ferramenta, citando suas possibilidades e 

especificidades, a questão da elaboração de jogos em larga escala, 

bem como sua disseminação e, por fim, os limites impostos pela 

ferramenta. Quanto a metodología, apresentamos a criação por 

formulários e roteiros, incluindo a agregação de scripts para 

educadores, onde foram consideradas observações ao longo da 

aplicação metodología. Ressaltaremos os problemas decorrentes da 

escolha do Toolbox. Em seguida, são destacadas as conclusões 

deste trabalho, bem como as sugestões de trabalhos futuros e os 

elementos do Toolbox que já foram incorporados ao software 

original. 

2. RELAÇÃO ENTRE JOGOS E 
EDUCAÇÃO  
Segundo Vygotsky [8] o ato de brincar é necessário para o 

desenvolvimento humano, pois ao brincar a criança se desenvolve 

cognitivamente e socialmente, auxiliando o conhecimento de 

mundo e internalizando papéis que lhes serão cobrados ao longo da 
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vida. Além disso, adquire iniciativa e autoconfiança, 

proporcionando seu desenvolvimento. 

Na visão de Mattar [9], os beneficios oferecidos pelos jogos 

remetem a usuários mais sociáveis, leais aos grupos ao qual 

pertencem e maior capacidade para tomar decisões sofisticadas, 

quando comparadas aos indivíduos que não jogam.  

Embora a utilização de jogos seja uma experiência agradável e 

colaborativa para educadores e alunos, cabe uma reflexão sobre o 

processo. Para que os educadores lancem mão de jogos em suas 

disciplinas, não basta apenas aplicar e incentivar qualquer jogo. 

Mello [10] evidencia a existência da dificuldade por parte dos 

profissionais da educação em tornar os jogos como parte do 

cotidiano escolar. Talvez por conta da pouca importância atribuída 

ao fato de o educador ter conhecimento das especificidades do jogo 

e de, até mesmo, jogá-lo. É preciso que os profissionais de 

educação estejam cientes do que aquele jogo poderá acrescentar aos 

seus alunos e apresentar características que os envolvam, do 

mesmo modo que os games comerciais existentes. Mattar [9].  

2.1 Dificuldades para Aplicação de Jogos 
Convencionais para portadores de deficiência 
Percebe-se a intensa difusão do uso de jogos no contexto escolar. 

Entretanto, nota-se uma nítida discrepância com relação à 

quantidade e qualidade de jogos para crianças ‘normais’ em 
detrimento das com deficiência. No Brasil são poucos os jogos que 

oferecem possibilidades de inclusão, especialmente à deficiência 

visual. Notamos a existência de muitos jogos adaptados aos 

deficiêncientes visuais: futebol de cinco, natação e atletismo.  

Desse modo, os jogos voltados aos deficientes precisam 

conter especificidades que auxiliem e que estejam de acordo com as 

necessidades desse público, para que seu acesso seja garantido e 

viabilizado. Entretanto, a questão da dificuldade, no tocante à 

busca de materiais que atendam às suas expectativas, pode ser 

compreendida no fragmento evidenciado por Cunha [5] ao 

expressar que essas barreiras podem ser mitigadas quando contar: 

“com recursos adequados e de fácil adaptação às 
necessidades do aluno, incluindo conteúdos que possam ser 

levados para sala de aula, sem abandonar o caráter lúdico, 

motivador e estimulante.” 

De acordo com o site do Instituto Benjamin Constant [11], o 

atendimento ideal ao público deficiente visual poderia ser 

concretizado a partir de uma análise crítica de como a criação de 

materiais, inclusive os jogos, poderiam ser elaborados de modo a 

proporcionar aos portadores de deficiencia visual, experiências tais 

quais as pessoas sem deficiência vivenciam. Como exemplo, na 

área de deficiência visual, o educador deve reorganizar as situações 

didáticas, utilizando conceitos tais quais: Tamanho; Significação 

Tátil; Aceitação; Estimulação Visual; Fidelidade; Manuseio; 

Resistência; Segurança. 

Observamos que, apesar da dificuldade de adaptação de jogos, 

por outro lado, algumas ferramentas possibilitam a criação de 

jogos educativos lançando mão de softwares de fácil compreensão, 

como o Jogavox, capaz de atender não apenas a deficiencia visual.  

O sistema Jogavox é uma ramificação do Projeto Dosvox 1. 

De acordo com Borges [7], o sistema Jogavox foi desenvolvido no 

Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dias [12]. Através de 

um survey os autores destacam a facilidade dos usuários cegos em 

trabalhar no sistema operacional Dosvox e discurssam sobre as 

possibilidades, tanto profissional quanto pessoal, alcançadas a 

partir do uso de artefatos tecnológicos. 

Este software possibilita “instrumentar e simplificar a 
materialização de jogos computacionais para esse público, 

estabelece que o objetivo do Jogavox [5]”. Porém, enfatizamos, 

que seu uso não se restringe aos deficientes visuais [20]. Os 

professores podem lançar mão desta ferramenta em função de 

planejar o desenvolvimento de jogos no contexto educacional. 

Para isso, disponibilizamos de um site para a disseminação do 

conhecimento acadêmico, visto que existem diversas produções 

enriquecedoras. Por ser um ambiente disponibilizador de jogos, sua 

organização está pautada de forma hierárquica, conforme Figura 1. 

A citar: Olimpo: Jogos mais estáveis e elaborados; Gaia: Jogos que 

apresentam potencial para ascenderem ao Olimpo; Caos: Jogos 

simples, porém, que, quando trabalhados no tocante à mídia áudio-

visual, tornam-se mais lúdicos. 

 

 

Figura 1. Alguns jogos que compõem o site. 
Este ambiente foi construído para que os usuários possam acessá-

lo livremente. Além de disponibilizarem seus jogos para a 

disseminação do conhecimento.  

2.2 Paradigmas Operacionais do Jogavox 
O Jogavox apresenta-se como um editor de Jogos educacionais que 

oferece diversas possibilidades aos seus usuários. É uma 

ferramenta bastante eficaz, amigável e inclusiva. Porém, para criar 

um jogo é necessário delimitar as áreas do conhecimento e definir o 

público-alvo. 

Os jogos podem contemplar uma infinidade de áreas de 

conhecimento, podendo ser abordados diversos assuntos com 

diferentes enfoques, de acordo com o interesse e conhecimento do 

professor; por isso a necessidade de serem contextualizados à 

realidade do grupo e de suas necessidades como aprendizes. Cunha 

[5] evidencia características que o jogo educativo para pessoas com 

deficiência precisa conter:  

                                                                   

1 DOSVOX é um sistema opreracional que se comunica com o 

usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso 

de computadores por deficientes visuais, que adquirem assim, um 

alto grau de independência no estudo e no trabalho. software - 

http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm [7].  



308

1. O(s) objetivo(s) do jogo a ser produzido; 

2. Público-alvo; 

3. A(s) atividade(s) do jogador durante o jogo; 

4. Como e em que tempo cumprir essa(s) atividade(s) no 

decorrer do jogo; 

5. A(s) competência(s) e conhecimento(s) que serão 

trabalhados no jogo; 

6. A(s) área(s) de conhecimento explorada(s) no jogo; 

7. Qual(is) o(s) atrativo(s) do jogo a ser elaborado. 

Segundo Dorneles [13] o Jogavox foi criado para tornar simples a 

criação de jogos de três tipos: Jogos de Perguntas e Respostas 

(Quizzes); Jogos de Passeio (Exploração de Ambientes Virtuais); 

Jogos de Contação de Histórias. O Jogavox conta com diversos 

componentes que viabilizam a criação de jogos com mídias 

sonoras, visuais, efeitos (similares aos de softwares de 

apresentação) e sua divisão em slides e lugares, além de uma 

arquitetura que envolve uma lógica de fácil compreensão. 

O jogo representa um conjunto de informações, sendo 

organizado em sua forma macro em Lugares e em micro, Slides. 

Para que a compreensão seja facilitada, podemos compreender os 

Lugares do jogo como sendo a estrutura física de uma casa. Em 

uma casa é necessário que existam cômodos, que no caso, são os 

Slides. 

Estes Slides contêm textos, imagens, filmes, etc, que 

descrevem alguma ação. Quando um Lugar é visitado, estas 

informações aparecem na tela e os textos são geralmente 

sonorizados. 

De forma mais conceitual, podemos compreender o conceito 

de Slides no Jogavox como sendo telas apresentadas 

separadamente que contêm mensagens, sons ou figuras; ou seja, é 

uma ferramenta que conta com mídias. Por analogia, o termo 

também é utilizado para designar outros tipos de apresentação de 

imagens estáticas. As figuras abaixo ilustram o processo de edição 

de Slides e os Slides em sua forma gráfica. 

2.3 Aprendizagem Colaborativa na 
construção de jogos no Jogavox 
Segundo Dias [12] a troca de informação e a construção de um 

aprendizado colaborativo considerando as características dos 

alunos e educadores, apresentam potencialidades para investimento 

em desenvolvimento nessa área. Dentre as potencialidades são 

destacadas o favorecimento da construção de conhecimento; a 

melhoria do aprendizado de tecnologia assistiva; e a aceitação de 

desenvolvimento de trabalhos colaborativos. 

 

 

Figura 2. Lugar “Capa”. (Editando os Lugares do Jogo). 
Este software parte do particular para o geral, ou seja, apesar de ser 

voltado aos deficientes visuais, outras pessoas, inclusive as que não 

possuem deficiência, podem utilizá-lo, usufruindo todas as suas 

potencialidades, incrementando-o e personalizando-o. Por isso, a 

possibilidade de inserção de mídias visuais e auditivas, para que 

toda uma classe, por exemplo, possa utilizá-lo de forma igualitária. 

O Jogavox permite a inserção de mídias audiovisuais, como 

imagens obtidas na internet, fotos de seu acervo pessoal, músicas, 

narração (toque personalizado), vídeos, dentre outros (Figura 2). 

Oferece assim, a elaboração de gráficos estáticos, porém de grande 

aplicabilidade aos usuários. Salienta-se que o sistema não conta 

com gráficos altamente elaborados, contendo animações, como 

observado em jogos comerciais. Entretanto, esta ausência não 

reduz a jogabilidade, muito menos sua finalidade. 

3. METODOLOGIA USUAIS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE JOGOS NO JOGAVOX  
Quando educadores pensam em utilizar programação, suas mentes 

são povoadas por dúvidas e questionamentos acerca de uma 

temática tão díspar de seu cotidiano. Professores em geral, não 

apresentam familiaridade com programação e sentimentos como 

medo e rejeição surgem quando eles se veem diante da necessidade 

de utilizá-la em sua prática educacional. 

O objetivo deste trabalho é apoiar os educadores na 

compreensão de forma mais abrangente de alguns conceitos de 

lógica inerentes à linguagem do Scriptvox, de modo a ser capaz de 

compreender o escopo de sua atuação e suas potencialidades. Por 

se tratar de uma temática permeada por conceitos relativos à lógica, 

por vezes, os leigos acreditam que a programação, mesmo em seu 

nível mais básico, refere-se apenas à digitação de diversas linhas de 

código em uma determinada linguagem (no caso, a linguagem de 

Script) minimizando todo o processo envolvido. Desse modo, a 

escrita de um código, por mais compreensível que seja a 

linguagem, demanda um conhecimento lógico ainda não 

desenvolvido em parte dos educadores. 

Para Forbelone [14], “(...) a lógica é a arte de pensar 
corretamente, visto que a forma mais complexa do pensamento é o 

raciocínio (...). ”, “(...)Lógica de programação é a técnica de 
encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. ”. Nesta 

última definição é possivel inferir que antes mesmo que os passos 

relativos à programação sejam organizados, é necessário 

determinar instruções pertinentes aos jogos. Desse modo, o 

professor utiliza a programação como meio para indicar ao 

computador a execução de determinada ação. É importante 
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destacar que ordens isoladas não permitem a consecução da 

totalidade da instrução, por isso é necessário que se construa 

diversas instruções colocadas em ordem seqüencial lógica. 

Jenkins [15] afirma que o insucesso presente em disciplinas 

de programação, muitas vezes é atrelado à inadequação dos 

métodos pedagógicos aos estilos de aprendizagem dos alunos, 

referindo ainda que: “(...) as linguagens de programação possuem 
sintaxes adequadas para profissionais, mas não para aprendizes 

inexperientes. ” E isto diferencia a linguagem do scriptvox, por 

contar com elementos de fácil entendimento por parte de usuários, 

no caso, professores, sem familiaridade com o tema. 

O Jogavox possui especificidades inerentes à sua construção. 

Existem duas metodologias para agregar elementos na construção 

de um jogo: o modelo através de formulários e o de criação de 

roteiros.  

3.1 Construindo através de formulários 
A construção de jogos no Jogavox, a princípio, ocorre mediante 

preenchimento de formulários. Dessa forma, espera-se 

proporcionar ao usuário um ambiente de edição de textos similar ao 

que ele provavelmente já conhecia pertinente ao sistema Dosvox. 

Nesses formulários, é possível digitar todo o jogo e inserir as 

mídias necessárias. Este é um processo acessível aos usuários, sem 

a necessidade de compreender uma lógica diferente da qual já 

estavam acostumados. 

O conhecimento do software permite uma maior interação 

com a ferramenta, proporcionando as aplicações de todas as suas 

potencialidades (músicas, vídeos, fotos, imagens). A metodologia 

de formulários se revelava como uma boa alternativa, pois todo o 

seu processo de elaboração era construído dentro do próprio 

software. Contudo, era demandado do usuário uma alta capacidade 

de abstração, o que proporcionava a perda do contexto do jogo por 

parte do usuário. De acordo com Borges [7], a criação por esse 

método é compreendida por alguns como um método considerado 

difícil, porém, permite acesso a todos os detalhes do jogo dentro do 

próprio sistema. Por outro lado, a utilização de formulários ainda 

se apresenta como uma ótima opção aos seus usuários, 

especialmente aos que não possuem familiaridade com o software. 

Ela fornece uma edição baseada em preenchimento dos lugares e 

dos slides de modo bastante transparente e acessível a todos. Além 

disso, o modelo permite: “(...) que uma pessoa cega 

(provavelmente um professor), sem conhecimento de programação, 

consiga através dele, criar um jogo atrativo com componentes 

gráficos e multimídia, que pode ser usado por estudantes cegos ou 

videntes, com igual interesse. ” 

3.2 Construindo através de Roteiros 
Para criar jogos através de roteiros, faz-se necessário observar a 

necessidade de o usuário apresentar conhecimentos um pouco mais 

sofisticados em informática.  

A figura abaixo revela o roteiro e seu Lugar chamado “Capa”. 
Observe que neste lugar, há três slides separados por asteriscos, 

identificados para a compreensão do leitor, como “Slide 1”, “Slide 
2” e “Slide 3”. 

 

Figura 3. Roteiro do bloco de notas com o lugar e três slides 
 

O roteiro da Figura 3 contém diversas marcações (Tags) que 

servem para indicar a posição do texto, imagens, áudio e o efeito de 

apresentação dos slides, por exemplo. As Tags são de fácil 

compreensão e servem para organizar o Roteiro, de modo que 

diante de qualquer erro sua localização torna-se evidente. 

A Figura 4 representa um roteiro com os lugares chamados de 

pergunta, acerto e erro; porém as tags foram retiradas para melhor 

visualização. Note que o Jogavox segue uma lógica bastante clara: 

diante de uma pergunta existem duas possibilidades: acertar ou 

errar. Essa lógica de construção através de Roteiros precisa das 

tags para ser efetivada.  

 

Figura 4. Lugar “Pergunta”, contendo os Lugares de “Acerto” 
e “Erro”. 
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Cabe, contudo, evidenciar os gráficos pertencentes aos lugares 

referentes à Pergunta 1 (Figura 5), Acerto 1 (Figura 6) e Erro 1 

(Figura 7). 

 

Figura 5. Versão gráfica de slide referente ao lugar “Pergunta 
1”. 

 

Figura 6. Versão gráfica de slide referente ao lugar “Acerto 
1”. 

Nota-se que o processo de construção de um roteiro é bastante 

simples e fácil. Imagens, áudios e textos fornecem subsídios de 

forma a abranger uma grande parcela de usuários, pois, apesar de 

seu caráter inclusivo, suas mídias promovem essa inclusão em sala 

de aula. 

Os Scripts de Programação, pertencentes ao programa 

ScriptVox, utilizam uma linguagem de fácil compreensão acessível 

a sujeitos não pertencentes à área das Ciências da Informação ou 

com conhecimentos aprofundados em informática. Sua linguagem é 

em Português e conta com manual contendo teorias e exemplos. 

 

Figura 7. Versão gráfica de slide referente ao Lugar “Erro 1”. 

De acordo com Borges [7]: “O programa Scriptvox é um 
interpretador de linguagem de comandos que permite um controle 

de execução de seqüências de ações controladas por um programa 

(...)”. Infere-se assim que, as programações passíveis de construção 

no ScriptVox permitem que os limites do Jogavox sejam 

expandidos. Essa expansão possibilita a criação de jogos contendo 

scores, classificação de acordo com a pontuação, fases, 

direcionamento externo como para o YouTube, dentre outros. 

4. CONSTRUÇÃO DA TOOLBOX e 
MÉTODO DE PESQUISA 
A Toolbox pode ser compreendida como um conjunto de ações de 

cunho programacional envolvendo a linguagem de Script, 

desenvolvidas para tentar sanar os limites impostos pelo Jogavox, 

fornecendo soluções padrão. Através deste Toolkit, as atividades 

de programação na linguagem Scriptvox (usada para possibilitar a 

ampliação da estrutura lógica dos jogos), são tornadas quase 

invisíveis, por serem criadas automaticamente por ele.  

O Toolkit foi implementado para ser acionado diretamente a 

partir de Delphi (a linguagem de geração do Jogavox), mas o 

desenvolvimento foi feito todo em Scriptvox. Os itens do toolkit 

fazem uso de arquivos modelo que permitem a geração dos scripts 

finais, que são conhecidos como meta-roteiro.  

Um Meta-roteiro é quase um programa em SCRIPTVOX, 

exceto por ter anotados elementos que serão substituídos. É 

possível compreendê-los como roteiros que apresentam algumas 

anotações previstas nos jogos.  

Para o sistema Jogavox atender às necessidades do Toolbox 

construído, foi necessário tornar explícito aos jogos as variáveis do 

script e vice-versa, em especial as variáveis referentes à memória 

da resposta, e as variáveis referentes ao fluxo de execução. Esta 

ação permitiu grande controle na manipulação de eventos através 

da habilidade de mudança de lugar, detectando onde o usuário se 

encontra e para onde ele deseja ir.  

4.1 Experimento 
Após a construção do TollKit fundamentado em meta roteiro, foi 

realizado um experimento com alunos de ensino médio com ênfase 

em Programação, na faixa etária de 16 a 18 anos, de um colégio 

estadual do Rio de janeiro. O papel dos participantes era 

confeccionar novos jogos e também, reconstruir os jogos já 

existentes no repositório Caos para que ascendessem 

hierarquicamente aos repositórios Gaia ou Olimpo, conforme 

descrito anteriormente. Os estudantes possuíam conhecimento de 

programação em linguagens como Deplhi, mas nada sabiam sobre 

o Scriptvox.  

Os encontros ocorreram duas vezes na semana, por um 

período de duas horas cada. Neles eram discutidas novas 

possibilidades de criação de jogos. O experimento foi mediado por 

uma pesquisadora com médio conhecimento em programação, em 

um ambiente que prevalecia a entreajuda, a reciprocidade, a 

colaboração, a comunicação, a coordenação, a abertura, e a 

espontaneidade entre o mediador e os participantes desde os 

primeiros contatos. 

4.2. Análise dos Resultados  
A dificuldade apresentada pelos participantes foi em relação a 

compreensão do conceito de Toolkit. A mediadora entendia acerca 

da necessidade de os jogos exigirem um conhecimento em 

programação, porém sem entender de que modo o processo 

ocorreria. Por conta dos participantes do experimento terem 
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conhecimento em programação, houve uma troca de conhecimento 

sobre os conceitos de programação, jogos e educação no grupo. 

Apesar de a construção de enquetes ser o processo ideal para 

identificação das questões que seriam elaboradas para o Toolbox, a 

mediadora elencou os principais problemas que poderiam ser 

trabalhados. Para que o trabalho seja construído em participação 

com a sociedade Dosvox, é necessário executá-lo e que exista a 

disseminação do Toolkit. 

Um ponto de destaque deste trabalho é referente à adição de 

conhecimentos prévios de programação que os participantes 

possuem. Esses conhecimentos serviram de base não somente para 

propor novas soluções para a Toolkit, mas também propor 

soluções distintas para o mesmo objetivo, aumentando a qualidade 

do produto. Além de usar a Toolkit, o grupo de participantes do 

experimento construiu de forma autônoma um bloco de 

programação da Toolkit, exercendo o papel de desenvolvedores. 

Embora não tenha sido elaborada estatística de cunho formal, 

o grupo foi avaliado através de uma estrutura de medição com 

quatro níveis [16]: 

a) Variável (propriedade que se quer medir – no caso, o 

desempenho dos alunos durante a aplicação); 

b) Atributo (o grau ou modalidade em que a propriedade medida é 

manifestada – exemplos: baixo, médio, alto); 

c) Valor (expressa o atributo de forma numérica); 

d) Relação (entre os valores da variável). 

As observações de cada uma das etapas são divididas em 

categorias de acordo com o grau em que a propriedade medida é 

manifestada. Para isso, fez-se registros de caráter qualitativo 

referentes ao tipo de acontecimentos (etapas de construção dos 

jogos). Como forma de visualização dos resultados é apresentado 

um gráfico para cada uma das três etapas da pesquisa: Construção 

de jogo simples, Manipulação de tag, e Construção de jogo 

colaborativo. 

Na primeira etapa, o desempenho pode ser avaliado como 

alto, tendo em vista que o grupo dominava a construção de jogo 

simples, sem a inserção de scripts de programação. Neste 

momento, sugeriu-se a construção de um jogo com quatro 

perguntas, contendo, para cada uma delas, uma resposta certa e 

uma errada. O jogo não contou com mídias e as perguntas tinham 

caráter intuitivo, sem a existência de uma resposta de fato correta e 

outra errada. As quatro perguntas eram as mesmas: “Você deseja 
acertar ou errar a pergunta? ”. Cabia, então, ao usuário, escolher se 

queria acertar ou errar. A Figura 7 mostra os resultados para a 

construção de um jogo simples. 

Na segunda etapa (Figura 8), mesmo com a inserção da tag 

“pontos” visando a contabilização dos scores o nível continuou 
alto. Cabe mencionar que a essência do jogo continua a mesma, 

com as mesmas perguntas. Os participantes também já estavam 

familiarizados com a inserção desta variável. 

 

  

 

 

Figura 7.  Resultado para construção de jogo simples. 

 

Ao longo da explanação sobre a terceira etapa, consideramos o 

desenvolvimento como mediano, mas ainda assim, bastante 

satisfatório, pois os grupos, em momento algum durante o período 

do experimento, havia construído jogo para dois usuários. 

 

 

 

Figura 8.  Resultado para manipulação de tag. 

 

 

Foi solicitado que escrevessem uma programação em que dois 

usuários pudessem participar. Dúvidas surgiram, porém, após a 

compreensão de forma geral do que estava sendo proposto, os 

próprios participantes debateram sobre a lógica programacional 

que poderia ser inserida no jogo. Quando compreenderam, 
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entraram em debate para escrever os caminhos mais simples e 

possíveis para a programação do Toolkit (Figura 9). 

 

 

Figura 9.  Construção de jogo colaborativo. 

 

 

6. CONCLUSÃO 
Este trabalho revelou que a elaboração de uma metodologia 

baseada no conceito de Toolbox apresenta potencialidades que 

permitem aos educadores construtores de jogos, a implementação 

de jogos sofisticados. Afinal, devido à dificuldade de educadores 

compreenderem lógicas de programação, o meio encontrado para 

viabilizar os anseios mais evidentes desta classe apresentou-se em 

soluções pré-programadas. 

Porém, para que tais soluções pré-programadas do Toolbox 

existam e possam ser utilizadas, é necessário que sejam elaboradas. 

Desse modo, empreendeu-se como mão de obra, os alunos do 

Projeto Dosvox. O grupo possui conhecimentos em programação e 

desenvolvimento de jogos, tornando o processo mais dinâmico para 

os integrantes devido à familiaridade com o processo. 

Após a consolidação do Toolkit, torna-se fácil o ajuste dos jogos 

anteriormente criados para incorporar neles as facilidades 

relacionadas à programação. Nota-se a existência de muitos jogos 

que, de forma notória, não satisfaziam as necessidades dos 

usuários, tendo em vista a ausência de programação. 

Porém, a partir do momento em que a programação é agregada a 

tais jogos por conta do Toolkit, o processo torna-se incrivelmente 

facilitado, de forma a permitir que o professor lance mão dessas 

soluções pré-programadas para viabilizar a concretização de suas 

necessidades no âmbito escolar. Inferimos assim, que 

anteriormente as possibilidades de elaboração de jogos eram 

reduzidas devido à ausência dos itens presentes na toolbox. 

De certo, todos esses itens apresentam o objetivo de incrementar 

jogos de cunho educativo de forma a incentivar o aluno a ser 

também, autor do processo de ensino-aprendizagem no qual está 

inserido, participando da elaboração de jogos com seus pares e 

educadores. 

Os resultados indicam que a construção de jogos, através de 

metodologias colaborativas podem motivar a participação da 

construção destes jogos mais complexos, de forma mais efetiva do 

processo de ensino-aprendizagem. 

6.1 Elementos do Toolkit incorporados 
Evidenciamos que alguns elementos observados ao longo da 

construção deste trabalho são extremamente comuns e necessários. 

Podemos citar como exemplo o armazenamento de valores 

(memória da resposta) para facilitar esse processo. O item 

‘memória da resposta’ viabiliza que a variável utilizada seja 
guardada para um momento oportuno, o que abre muitas 

possibilidades de uso para os educadores. Incluímos que essa 

funcionalidade permite que os roteiros não demandem seu tempo 

procurando informações de um modo complicado. 

Outro ponto já incorporado é referente à importação do roteiro. Isto 

permite a agregação de itens ao roteiro pré-existente, de modo a 

incluir mudanças necessárias para que sua utilização fosse mais 

simples e natural. 

 

6.2 Sugestões de trabalhos futuros 
Como sugestões de trabalhos futuros sugerirmos a temática de 

jogos online, hoje inviabilizado devido às questões de protocolo da 

Internet. Jogos online permitem a colaboração entre usuários. De 

acordo com Dias [12], o trabalho colaborativo é definido como: 

“aquele onde os aprendizes trabalham em equipe desenvolvendo 
papéis que se relacionam, complementam diante de um objetivo 

comum. ” 

Ainda no tocante à disponibilização de jogos educativos inclusivos 

na internet, Dias [12] evidencia que os indivíduos aprendem mais 

quando: “vivenciam, experimentam, sentem, relacionam, 

estabelecem vínculos, inteirando-se com novos contextos e vivendo 

novos desafios. ” 

Desse modo, evidenciamos que, apesar de todo o caminho 

percorrido e sua importância para o contexto escolar, as lacunas 

ainda existentes são momentâneas e servem de inspiração para um 

futuro próximo. 

Devido à grande procura e popularidade relacionada ao 

sistema Dosvox e todos os seus componentes, incluindo os jogos 

de cunho educativo, o Projeto resolveu criar um site. Este site 

disponibiliza informações necessárias à instalação do software, 

bem como a divulgação de Projetos inerentes às deficiências, não 

somente a visual, tais como Projeto Motrix - software que permite 

que pessoas com deficiências motoras graves, em especial 

tetraplegia e distrofia muscular, possam ter acesso a 

microcomputadores. O acionamento do sistema é feito através de 

comandos que são falados num microfone. O Braille Fácil - que 

possibilita a impressão através dos drivers específicos dos 

equipamentos de impressão entre outros. Neste espaço, obtém-se 

informações acerca de Projetos de Capacitação, tão necessários à 

comunidade deficiente e profissionais atuantes na área.  
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ABSTRACT 
Today, most devices and computer systems use a Graphical User 

Interface to ease the interaction between users and computers. The 

creation of Graphical User Interfaces is clearly different from 

writing software code because different users’ factors are involved 

in the process in order to generate usable interfaces and positive 

user experience of systems. In fact, although a system that meets all 

the required functionalities, poor design and defects in the 

Graphical User Interface generate a bad experience of the whole 

system. Accordingly, the development of graphical interfaces in 

large and complex systems is a difficult task, in which developers 

must face different problems, both at the software level and at the 

level of specification, interaction and usability of interfaces. In this 

context, there are solutions of user-centric design, aimed at the 

development of software elements based on users, that consider 

people needs, capabilities and issues and the context of use of 

computational tools. However, these methods are unintuitive and 

often create frustration in both users and developers for the 

construction and use of a usable interface. Therefore, this paper 

presents a methodology for the design of Graphical User Interfaces 

based on the fundamentals and principles of user-centered design, 

design thinking, agile development, usability and user experience. 

In addition, a case study based on an application for people with 

Complex Communication Needs is proposed, which is intended for 

future validation and evaluation of methodology. 

RESUMEN 

Hoy en día, la mayoría de dispositivos y sistemas de computación 

utilizan una Interfaz Gráfica de Usuario para viabilizar la 

interacción entre el usuario y un artefacto, sistema o máquina. La 

creación de las Interfaces Gráficas de Usuario, es claramente 

diferente a escribir el código de un software, debido a que 

intervienen diversos factores de los usuarios para que las interfaces 

sean usables y generen una experiencia de usuario positiva de todo 

el sistema. De hecho, a pesar de que un sistema cumpla con todas 

las funcionalidades requeridas, un mal diseño y defectos en la 

Interfaz Gráfica generan una mala experiencia de todo el sistema. 

En consecuencia, el desarrollo de las interfaces gráficas en sistemas 

grandes y complejos es una tarea difícil de realizar, en ésta los 

desarrolladores deben enfrentar diferentes problemas tanto a nivel 

de software como a nivel de especificación, interacción y usabilidad 

de las interfaces. En este contexto, existen soluciones de diseño 

centradas en el usuario, que tienen como objetivo que el desarrollo 

de elementos de software se realice teniendo en cuenta las 

necesidades, capacidades y problemas de los usuarios y el contexto 

de uso de las herramientas computacionales. No obstante, estas 

metodologías son poco intuitivas y en muchas ocasiones crean 

frustración tanto en el usuario como en los desarrolladores para el 

diseño e implementación de una interfaz usable. Por este motivo, 

este trabajo presenta una metodología, para la construcción de 

Interfaces Gráficas de Usuarios, basada en los fundamentos y 

principios del Diseño Centrado en el Usuario, el Pensamiento de 

Diseño, el Desarrollo Ágil, la Usabilidad y la Experiencia de 

Usuario. Adicionalmente, se plantea un caso de estudio basado en 

una aplicación para personas con Necesidades Complejas de 

Comunicación (NCC), que está pensado para la futura validación y 

evaluación de la metodología propuesta. 

Categories and Subject Descriptors 
 Human-centered computing~Human computer interaction 

(HCI)~Graphical user interfaces  

 Human-centered computing~Interaction design~User interface 

design 

 Human-centered computing~Interaction design~User centered 

design 

General Terms 
Design, Human Factors, Theory 

Keywords 
Metodología, Interfaz Gráfica de Usuario, Diseño Centrado en el 

Usuario, Pensamiento de Diseño, Usabilidad, Experiencia de 

Usuario, Desarrollo Ágil, Diseño de Interfaces. 

1. INTRODUCCIÓN 
En la última década, debido al rápido desarrollo y madurez de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicación, 

específicamente en el desarrollo de hardware y software, los 

dispositivos computacionales se han vuelto asequibles para la 

población en general. Adicionalmente, con la expansión de internet, 

el número de sitios web, sistemas y aplicaciones, que prestan 

servicios a las personas en diferentes áreas, ha crecido 

exponencialmente. En consecuencia, la experiencia de usuario se ha 

convertido en un elemento diferenciador entre las opciones de 

aplicaciones y sistemas que existen en el mercado [10]. Ya no se 

considera suficiente que una aplicación sea efectiva, flexible y de 

fácil aprendizaje, es necesario que esta se adapte a funciones útiles 

en la vida cotidiana de las personas, que generen experiencias 

satisfactorias [20]. 

En este contexto, una de las áreas altamente relacionadas con la 

mejora de la experiencia de usuario es la Interacción Humano 

Computador (HCI por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es el 

diseño, evaluación e implementación de sistemas interactivos 

eficaces, eficientes y satisfactorios para los usuarios [29]. Uno de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 314  - 324. Santiago de Chile.
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los componentes esenciales del HCI son la interfaces de usuario, las 

cuales se definen como los medios con que el usuario puede 

comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo, 

i.e., comprenden todos los puntos de contacto entre el usuario y el 

equipo [29]. Entre el conjunto de interfaces de usuario se encuentra 

las Interfaces Gráficas de Usuario (GUI por sus siglas en inglés), 

las cuales permiten la interacción del usuario por medio de 

elementos visuales y objetos gráficos que representan información 

y acciones disponibles en la interfaz [26]. Una ventaja relevante de 

las interfaces gráficas de usuario es que hacen el funcionamiento de 

un dispositivo más intuitivo, y por lo tanto más fácil de aprender y 

utilizar [16]. Por ejemplo, es más fácil la edición de un archivo de 

texto utilizando una interfaz gráfica que interactúa con el ratón y el 

teclado que usar una serie de comandos escritos. 

En ese sentido, la construcción de las GUI es una parte esencial del 

proceso de desarrollo de software y en la mayoría de los casos, las 

interfaces gráficas, corresponden cerca de la mitad del código 

desarrollado en un sistema [17]. Así mismo, se ha demostrado que 

a pesar de que un sistema cumpla con todas las funcionalidades 

requeridas, un mal diseño y defectos en la GUI generan una mala 

impresión de todo el sistema [21]. De hecho, la experiencia 

demuestra que la aceptación por el usuario de un producto de 

software está determinada en gran medida por la calidad de su 

interfaz de usuario, en especial su interfaz gráfica, e incluso en 

mayor medida que por su potencia funcional [30]. 

Como consecuencia de ello, la calidad de las GUI tiene un gran 

impacto en el éxito comercial del software. Algunos estudios 

comprobaron, a partir del análisis de diferentes interfaces gráficas, 

que frecuentemente se presentan problemas relacionados con el 

diseño y por lo tanto se afecta negativamente la experiencia del 

usuario [26]. Esto se debe a que el diseño y construcción de las 

GUI a menudo se basa, en gran medida, en las propiedades técnicas 

de los dispositivos y en las suposiciones del desarrollador [30]. No 

es raro que en la especificación de los requisitos de la interfaz 

gráfica se definan las tareas y operaciones que el usuario debe 

poder realizar pero no se establezcan requerimientos para la 

facilidad de uso del sistema en absoluto [18]. 

Con respecto a lo planteado anteriormente, los desarrolladores 

comúnmente se enfrentan a diferentes retos tanto en los procesos 

de ingeniería de software como del diseño de la interfaz. Estos 

retos se derivan de la complejidad de los sistemas y los procesos de 

negocio que se desean soportar con la interfaz [10]. Entre estos 

retos, las principales dificultades para la creación de buenas 

interfaces de usuario están relacionadas con cuatro factores: (i) 

problemas de diseño, (ii) complejidad técnica, (iii) falta de 

herramientas adecuadas y (iv) reducida propuesta de métodos y 

metodologías [8, 10, 11]. A pesar de que algunos de estos 

problemas se han tratado en el estado del arte, la mayoría de las 

veces se enfocan a soluciones técnicas que no incluyen al usuario 

final y por lo tanto los problemas de usabilidad siguen 

presentándose. Por ejemplo, se han propuesto patrones de diseño 

de alto nivel, relacionados con la arquitectura de los sistemas, como 

el patrón Modelo/Vista/Controlador (con todas sus variantes) y el 

patrón Presentación/Abstracción/Control, que especifican la 

estructura de una aplicación GUI. Aunque este tipo de soluciones 

ayudan al desarrollador a nivel de organización del software, estos 

patrones no incluyen elementos funcionales y de facilidad de uso de 

las interfaces, y por lo tanto los usuarios no se ven involucrados en 

el desarrollo de las soluciones [10]. 

Adicionalmente, factores relacionados con la construcción de las 

interfaces gráficas, el control de las entradas del usuario, la gestión 

del diálogo del usuario con el sistema, entre otros, se han abordado 

de una manera insuficiente en el estado del arte, dejando retos de 

investigación relacionados con la construcción de las interfaces 

[15]. En este sentido, aún cuando se han propuesto diversas 

metodologías que incluyen al usuario en la creación de 

aplicaciones, como el Diseño Centrado en el Usuario (UCD por sus 

siglas en inglés) o el Pensamiento de Diseño (Design Thinking), 

estas están dirigidas al proceso general de creación de productos o 

servicios y no comprenden aspectos relevantes para la construcción 

de las GUI [27]. La investigación y los métodos para la 

construcción de interfaces se ha centrado en entender cómo realizar 

diseños visuales y optimizar las capacidades de los dispositivos de 

entrada y salida para la interacción con las interfaces gráficas [27]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la necesidad de 

proponer métodos, para el diseño y construcción de GUIs, que 

tengan en cuenta al usuario, las capacidades de la tecnología, los 

conocimientos de los desarrolladores y otros expertos y además se 

integren a las metodologías y procesos de desarrollo de software 

comúnmente utilizados en el estado del arte[30, 15, 6, 27]. 

Con respecto a lo antes planteado, este trabajo presenta una 

metodología para el diseño y la construcción de interfaces gráficas 

de usuario, que están altamente relacionadas con el contexto y las 

capacidades de las personas. La metodología propuesta se basa en 

principios del Diseño Centrado en el Usuario, el Pensamiento de 

Diseño, el Proceso de Desarrollo Ágil y conceptos de Usabilidad y 

Experiencia de Usuario. Adicionalmente, se propone un caso de 

estudio enfocado a la creación de una GUI para una aplicación de 

Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) dirigida a 

personas con Necesidades de Comunicación Complejas, con el fin 

de realizar una posterior validación de la metodología propuesta. 

La presentación de este trabajo está organizada de la siguiente 

manera: la sección 2 presenta trabajos relacionados con el 

desarrollo de interfaces centradas en el usuario; la sección 3 

introduce la fundamentación teórica de la metodología; la sección 4 

expone la metodología para el desarrollo de interfaces gráficas 

centradas en el usuario; la sección 5 propone un caso de estudio 

para la futura validación de la metodología; y finalmente la sección 

6 presenta conclusiones y trabajo futuro. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 

Algunos autores han trabajado el área del diseño de interfaces 

gráficas de usuario desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, 

Bentley [2] presenta catorce pasos que funcionan como una guía 

para crear interfaces en sistemas de tipo SAS. Esos pasos tienen en 

cuenta la selección de un equipo de diseño en el cual puede 

participar el usuario final, el análisis de las actividades y los 

usuarios, métodos de creación de ideas, selección de los 

componentes de la interfaz, prototipado y una evaluación que se 

realiza después de haber lanzado el sistema. Piasecki y Piezka [25] 

presentan una metodología para crear software con altos niveles de 

usabilidad teniendo en cuenta las metodologías para el diseño de 

interfaces, 12 arquetipos, análisis en estrella y Análisis y Diseño 

Orientado a Objetos Complejos (COOAD por sus siglas en inglés), 

Para identificar las necesidades y habilidades del usuario se hace 

una descripción y análisis de su contexto y para asegurar la 

efectividad de las interfaces propuestas se realizan evaluaciones de 

diferentes prototipos antes de la implementación tecnológica final. 

De otro lado, Morales [22] presenta un método que busca evitar 

errores asociados al descuido en algunos aspectos importantes de 
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las GUI y que se dan por los procesos de creatividad e iniciativa de 

los diseñadores. La propuesta tiene que ver con capas definidas al 

inicio del proyecto para que el diseñador tenga en cuenta la 

organización y relación entre los elementos de la interfaz, cómo el 

usuario va a interactuar con los componentes y cómo se va a 

informar al usuario de cambios en la interfaz. Los autores del 

trabajo proponen crear mínimo un prototipo para cada capa del 

proceso de desarrollo. Finalmente, Labib et.al. [17] presenta una 

interfaz de usuario temprana, que acompaña a la metodología de 

Desarrollo Temprano de Interfaces de Usuario (EUID por sus 

siglas en inglés), que tiene como objetivo permitir a los 

desarrolladores que se concentren en la lógica de la aplicación. La 

metodología tiene en cuenta una serie de requerimientos que son 

prototipados y evaluados por el usuario, que al ser aceptados, los 

prototipos son diseñados y construidos para el lanzamiento de la 

interfaz. Este proceso se da de forma iterativa. 

Aunque en propuestas como [2, 25, 22] se tiene en cuenta al 

usuario y sus necesidades, no se presenta de forma explícita el rol 

que tiene el usuario en etapas diferentes a la validación del sistema 

o la obtención de la información para definir los requerimientos del 

sistema. Algunas metodologías formalizan la necesidad de crear un 

grupo multidisciplinario para el desarrollo de la GUI, lo anterior se 

convierte en una desventaja para algunos trabajos que solo ven el 

diseño de la interfaz como trabajo del diseñador y no de los 

desarrolladores e incluso del usuario final. También es necesario 

mencionar la tendencia existente de proponer el prototipado y 

evaluación constante de los diseños planteados por el equipo de 

desarrollo, normalmente estas evaluaciones son desarrolladas por 

los usuarios finales y el desarrollo se requiere hacer de forma 

iterativa. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA 
METODOLOGÍA 
La metodología para la creación de interfaces gráficas centradas en 

el usuario está fundamentada como se muestra en la Figura 1. La 

base de la metodología son los conceptos, principios y 

fundamentos del Diseño Centrado en el Usuario y los tres pilares 

que apoyan sus procesos son: (i) conceptos de Pensamiento de 

Diseño, (ii) fundamentos de Metodologías de Desarrollo Ágil y (iii) 

principios de Usabilidad y Experiencia de Usuario. En las 

siguientes subsecciones se realiza un análisis y resumen de cada 

uno de los fundamentos teóricos utilizados para la propuesta de la 

metodología. 

3.1 Diseño Centrado en el Usuario 
El Diseño Centrado en el Usuario es un enfoque de diseño 

multidisciplinario, basado en la participación activa de las 

personas, que busca mejorar la comprensión de las necesidad del 

usuario y la tarea a través de la iteración de los procesos de diseño 

y evaluación [24]. El UCD es considerado ampliamente como la 

clave para el diseño y desarrollo de productos y servicios con altas 

condiciones de usabilidad y satisfacción del usuario [24]. El Diseño 

Centrado en el Usuario, enfocado al diseño de interfaces de 

usuario, se centra en objetivos de usabilidad, características de los 

usuarios, ambientes, tareas y el flujo de trabajo. 

 

 
Figura 1.  Bases Metodológicas de la propuesta de la 

metodología. 
 

El UCD se basa normalmente en 3 principios básicos [28]: (i) un 

enfoque temprano en los usuarios y las tareas, donde se recopile 

información estructurada y sistemática con el apoyo de expertos en 

el área (psicólogos, psiquiatras, diseñadores, etc...); (ii) medición 

empírica y evaluación del uso del producto con usuarios reales, a 

través de prototipos, cuyo objetivo debe ser medir la facilidad de 

aprendizaje y uso; y (iii) el diseño iterativo, donde el producto es 

modificado y probado repetidamente y a partir de las pruebas con 

prototipos de los modelos conceptuales e ideas de diseño se realice 

una completa revisión y replanteamiento del diseño del producto. 

Adicionalmente, la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) propone, en la parte 

210 de su norma ISO 9241, seis elementos para que un sistema se 

clasifique como centrado en el usuario [13]: 

1. El diseño está basado en una comprensión explícita de 

usuarios, tareas y entornos. 

2. Los usuarios están involucrados durante el diseño y el 

desarrollo. 

3. El diseño está dirigido y refinado por evaluaciones centradas 

en usuarios. 

4. El proceso es iterativo. 

5. El diseño está dirigido a toda la experiencia del usuario. 

6. El equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas 

multidisciplinares. 

Normalmente, el UCD sigue una serie de métodos y técnicas que 

son bien definidas para el proceso de análisis, diseño y evaluación 

tanto del software como del hardware en el que intervienen las 

interfaces de usuario [11]. Aunque existen variaciones en las 

metodologías que se basan en el Diseño Centrado en el Usuario, 

normalmente se mantienen los principios y técnicas básicas en el 

proceso de diseño. Comúnmente una metodología basada en UCD, 

posee las siguientes etapas, que se muestran en la Figura 2: 

1. Análisis: En esta etapa se identifican los usuarios, sus 

necesidades, y los ambientes en donde se desarrollarán las 

actividades. Adicionalmente, se definen los objetivos, retos, 
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actividades, contenidos y flujos de tareas que se espera que los 

usuarios logren por medio de la solución propuesta. 

2. Diseño: En esta fase se realiza una especificación del 

producto y la importancia de cada uno de los componentes de 

la actividad. En este proceso se obtienen prototipos que 

permiten evaluar la propuesta de diseño. Se sugiere que el 

tiempo dedicado a esta fase sea dividido en 10% para 

presentación, 30% para interacción y 60% para el modelo 

conceptual. 

3. Evaluación: En esta etapa se busca la evaluación de los 

prototipos propuestos por parte del usuario final. Este proceso 

es iterativo junto con la etapa de diseño, ya que se busca llegar 

a un producto que cumpla con los principios del diseño 

centrado en el usuario y efectivamente, sea fácil de usar. Se 

pueden realizar diferentes tipos de pruebas y lo ideal es que el 

usuario de todas las opiniones posibles. 

4. Implementación: Luego de obtener el mejor prototipo 

posible con la iteración de las fases anteriores, en esta etapa se 

realiza el desarrollo e implementación del producto final. 

5. Despliegue: Esta es la fase final del proceso de diseño donde 

el producto es llevado nuevamente al usuario final para su 

uso. 

 
Figura 2.  Etapas de las metodologías de diseño centradas en el 

usuario. 
 

3.2 Pensamiento de Diseño (Design Thinking) 
El Pensamiento de Diseño, es una metodología utilizada para crear 

ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y plantear 

soluciones a las necesidades reales de los usuarios. En términos 

sencillos, es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos 

del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas 

con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia 

de negocios puede generar valor al cliente [13]. En términos 

generales, el pensamiento de diseño primero define un problema y 

luego implementa soluciones siempre con las necesidades de los 

usuarios como núcleo del desarrollo de conceptos. La metodología 

se centra en la búsqueda de necesidades, la comprensión, la 

creación, el pensamiento y el hacer. El fundamento del Pensamiento 

de Diseño es la acción y la creación, es decir, siempre busca crear y 

probar algo para seguir aprendiendo del usuario y mejorar el 

proceso de generación de ideas [3]. 

La metodología del Pensamiento de Diseño posee cinco factores 

diferenciales a otras metodologías [3]: (i) la generación de empatía, 

donde se busca entender los problemas, necesidades y deseos de los 

usuarios implicados en la solución; (ii) el trabajo en equipo, donde 

se busca que profesionales con distinta formación aporten al 

desarrollo de la solución de una manera singular desde su campo; 

(iii) la generación de prototipos, que ayudan a la validación y 

mejoras de las ideas; (iv) un ambiente lúdico, en el cual se busca 

trabajar bajo una atmósfera que permita disfrutar el proceso y 

permitir que cada profesional exponga al máximo su potencial; y 

(v) el uso de técnicas con gran contenido visual, que ayuden a 

proponer soluciones innovadoras y factibles desde el proceso de 

análisis y validación de las ideas. 

La metodología de Pensamiento de Diseño, trabaja principalmente 

con tres escenarios [5]: el primero, el escenario de Inspiración, en 

el cual se busca la identificación de la necesidad y el problema y se 

analizan las opciones que tiene el equipo de trabajo para 

solucionarlas; el segundo, el escenario de Ideación, en el cual se 

busca el desarrollo de las ideas a través de modelos y prototipos 

que son validados y ajustados constantemente con el usuario final; 

y el tercero, el escenario de Implementación, se desarrolla la 

solución final de acuerdo a las visiones desarrolladas con los 

prototipos. Adicionalmente, la metodología de Pensamiento de 

Diseño define las siguientes cinco etapas, que se articulan con los 

tres escenarios explicados anteriormente [4], como se muestra en la 

Figura 3: 

1. Empatizar: Este proceso busca comprender las necesidades 

de los usuarios implicados en la solución y su entorno. 

2. Definir: En esta etapa se procesan y sintetizan todas 

revelaciones encontradas en la etapa anterior con el fin de 

formar una perspectiva clara para la creación de la solución. 

3. Idear: En este proceso se busca explorar una amplia variedad 

de soluciones posibles a través de la generación de ideas para 

permitir ir más allá de lo obvio y explorar soluciones 

diferentes. En esta fase es importante que se eliminen los 

juicios de valor y que se favorezca el pensamiento expansivo. 

4. Prototipar: En esta etapa se busca transformar las ideas en 

una forma física, en la que se pueda experimentar e interactuar 

con la solución propuesta, para validar las ideas y aprender 

del proceso para mejorar o refinar la solución y en caso de ser 

necesario desarrollar más empatía para generar más ideas. 

5. Probar: En esta fase se realizan pruebas de los prototipos con 

los usuarios implicados en la solución con el fin de utilizar sus 

observaciones y comentarios para refinar los prototipos, 

identificar mejoras significativas, fallos a resolver y posibles 

carencias hasta llegar un prototipo que se acople a las 

necesidades y contexto del usuario. 
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Figura 3.  Etapas de la metodología del Pensamiento de diseño. 
3.3 Desarrollo ágil 
Las metodologías de desarrollo ágil describen un conjunto de 

principios para el desarrollo de software en las que las necesidades 

y soluciones evolucionan a través del tiempo [19]. En este tipo de 

metodologías se promueve la planificación adaptativa, el desarrollo 

evolutivo, el despliegue prematuro, la mejora continua y la 

respuesta rápida y flexible a los cambios [19]. Comúnmente, las 

metodologías ágiles distribuyen actividades de forma incremental 

para revisar funcionalidades y acondicionar las mismas a los 

cambios de requerimientos que se den durante el desarrollo del 

software. Esto permite entregar componentes de software 

constantemente al cliente para su evaluación. 

Para formalizar el desarrollo ágil, en el año 2001 un grupo de 

desarrolladores crearon un manifiesto basado en 4 valores 

fundamentales [1]: (i) Individuos e interacciones sobre procesos y 

herramientas, (ii) Software funcionando sobre documentación 

extensiva, (iii) Colaboración con el cliente sobre negociación 

contractual y (iv) Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Adicionalmente, el manifiesto se basa en doce principios que 

buscan cumplir los valores enunciados anteriormente [1]. 

En el estado del arte se han propuesto diferentes metodologías, que 

buscan cumplir el manifiesto de desarrollo ágil, entre las que se 

encuentran: Scrum, Programación Extrema (XP por sus siglas en 

inglés), Proceso Racional Unificado (RUP por sus siglas en inglés), 

Proceso Ágil Unificado (AUP por sus siglas en inglés), el 

Desarrollo Impulsado de Funciones (FDD por sus siglas en inglés) 

y Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM por sus 

siglas en inglés), entre otros [7]. Aunque cada una de esta 

metodologías presentan características diferenciadoras, la mayoría 

se basan en los siguientes fundamentos [7]: 

 Procesos Iterativos, incrementales y evolutivos: El trabajo 

de desarrollo se fragmenta en productos pequeños, que 

incrementalmente van cumpliendo con todas las 

funcionalidades del sistema. Estos productos incrementales se 

desarrollan en iteraciones, las cuales son cortos periodos de 

tiempo, en los que el fragmento del producto se desarrolla a 

través de procesos de planificación, análisis, diseño, 

implementación, pruebas unitarias y pruebas de aceptación. El 

objetivo de este fundamento es tener una versión disponible 

(con errores mínimos) al final de cada iteración. En la mayoría 

de los casos se requieren de varias iteraciones que van 

evolucionando hasta tener un producto completo. 

 Comunicación Eficiente y Personal: Para el desarrollo del 

producto siempre se debe incluir un representante del cliente. 

Esta persona debe estar disponible cuando el desarrollador lo 

necesite para responder preguntas en cada iteración. 

 Empoderamiento: Las personas involucradas en el desarrollo 

del software deben estar en la potestad de tomar decisiones 

rápidas en el proceso del desarrollo para completar la iteración. 

 Ciclos de retroalimentación y adaptación cortos: Deben 

existir ciclos de retroalimentación cortos. Para ello se 

recomienda que periódicamente se realice una breve sesión en 

la que los miembros del equipo presenten entre sí sus avances 

hasta el momento, el plan de trabajo para cumplir la meta y 

cualquier obstáculo o impedimentos que puedan afectar el 

cumplimiento de la iteración. 

 Enfoque de Calidad: En cada iteración se debe asegurar que 

el fragmento de producto resultante esté en condiciones 

óptimas de calidad y se pueda integrar fácilmente al desarrollo 

del producto final. 

 Adaptación: Se debe contar con procesos que sean flexibles y 

fácilmente adaptables a través del tiempo. 

3.4 Principios de Usabilidad y Experiencia de 
Usuario 
La usabilidad se define como el grado en que un producto puede ser 

usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos 

con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 

[12]. Es decir, la Usabilidad se refiere a la calidad de la experiencia 

de un usuario al interactuar con los productos o sistemas, 

incluyendo sitios web, software, dispositivos o aplicaciones. 

Consecuentemente, en la literatura se han definido los siguientes 

objetivos de la usabilidad [28]: (i) Utilidad, es decir, la cualidad 

del producto para permitir a los usuarios lograr sus objetivos; (ii), 

Eficacia, entendida como la medición cuantitativa de cómo un 

usuario logra la tarea; (iii) Facilidad de Aprendizaje, es decir, la 

capacidad del usuario para operar el sistema a un cierto nivel de 

competencia definido después de un período predeterminado de 

entrenamiento; y (iv) Simpatía, al integrar las percepciones, 

sentimientos y opiniones del usuario acerca del producto. 

Adicionalmente, en el proceso de diseño enfocado en usabilidad se 

basa en los siguientes principios [9]: 

 Enfoque temprano en Usuarios y Tareas: Se debe entender 

quiénes son los usuarios y sus tareas. En este enfoque se debe 

comprender las características cognitivas, comportamentales, 

antropométricas y actitudinales de los usuario, así como la 

naturaleza del trabajo y las tareas que se quieren cumplir. 

 Mediciones Empíricas: Los usuarios potenciales deben 

ayudar en la medición de simulaciones y prototipos que estén 

relacionados con la realización de la tarea en un contexto real. 

Su rendimiento y reacciones deben ser observados, registrados 

y analizados. 

 Diseño Iterativo: En el proceso de propuesta de un producto 

se debe implementar un ciclo de diseño, prueba, evaluación, y 

rediseño, que se repita tantas veces como sea necesario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo final de la usabilidad es 

mejorar la Experiencia de Usuario (UX por sus siglas en inglés), la 

cual se define como las respuestas y percepciones de una persona 

que resultan del uso común o anticipado de un producto, sistema o 

servicio [13]. Para lograr una buena experiencia de usuario se 

propone que exista un balance entre tres componentes claves de la 

experiencia: el usuario, el contexto y el contenido. Para ello, en el 

estado del arte se ha adoptado el Panal de la Experiencia de 



319

Usuario (UX Honeycomb) para el diseño de experiencias, que se 

muestra en la Figura 4, el cual básicamente muestra visualmente un 

panal de siete células, en la que cada una contiene los diferentes 

aspectos y atributos principales de una Experiencia de Usuario 

satisfactoria, que se listan a continuación [23]: 

 Útil: El diseño debe ofrecer nuevas funcionalidades, mejores a 

las soluciones existentes, para empoderar al usuario a cumplir 

objetivos reales. 

 Deseable: La solución debe ser presentada de tal manera que el 

usuario tenga una preferencia y gusto con respecto a otras 

soluciones. 

 Accesible: El diseño debe poder ser utilizado por la mayor 

cantidad de usuarios posibles. La curva de aprendizaje debe ser 

pequeña con respecto a modelos y soluciones existentes. 

 Creíble: Los elementos de diseño deben influir a que los 

usuario confíen y crean en la solución propuesta. 

 Alcanzable: Los elementos del diseño deben estar dispuesto de 

tal manera que las personas puedan encontrarlos y utilizarlos 

fácilmente. El usuario debe poder utilizar la solución de manera 

inmediata, independientemente si existe una limitación en el 

éxito y la productividad, hasta que logre apropiarse 

completamente de la solución. 

 Utilizable: El diseño debe funcionar correctamente, sin 

problemas técnicos o fallas importantes. 

 Valioso: El diseño debe ofrecer valor para la organización que 

lo distribuye a los usuarios. Si el valor es no lucrativo se debe 

traducir en el cumplimiento de la misión de la organización y si 

es lucrativo este debe contribuir con las líneas de negocio y 

mejorar la satisfacción del cliente. 

 
Figura 4.  Panal de Experiencia de Usuario 

 

Teniendo en cuenta los atributos y los principios enunciados 

anteriormente, el proceso de diseño de la Experiencia de Usuario 

debe estar enfocado en asegurar que ningún aspecto del UX, con 

una solución o producto, pase sin que este se haya planeado 

explícitamente en el diseño de la experiencia [8]. Esto significa, 

que se deben considerar todas las posibilidades de cada acción que 

el usuario puede hacer y comprender cuales son las expectativas del 

usuario en cada paso del camino que él elija seguir durante su 

experiencia. Para ello, se ha propuesto en la literatura, dividir los 

componentes de la experiencia del usuario y así lograr entender 

mejor las tareas de la solución. 

En el área del diseño de interfaces, una propuesta es dividir la 

experiencia en cinco planos: (i) Superficie, Esqueleto, Estructura, 

Alcance y Estrategia [23]. Debido a la dualidad de los productos de 

software se ha propuesto que estos planos sean divididos en dos 

tipos: (i) funcional, que ve el producto como un conjunto de 

herramientas que los usuarios utilizan para cumplir una serie de 

tareas y (ii) informativo, que ve el producto como un medio para 

que los usuarios encuentren, absorban y utilice información [23]. 

La Figura 5, muestra las tareas que se deben realizar en cada uno 

de los planos teniendo en cuenta la división explicada 

anteriormente. 

 
Figura 5.  Planos de la experiencia de usuario para el diseño de 

interfaces Web 
 

4. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN 
DE INTERFACES GRÁFICAS CENTRADAS 
EN EL USUARIO  
Como se explicó anteriormente, la Metodología para la Creación de 

Interfaces Gráficas Centradas en el Usuario (ver Figura 6) se 

fundamenta en los principios del Diseño Centrado en el Usuario y 

tiene como pilares principios del Pensamiento del Diseño, 

Desarrollo Ágil, Usabilidad y Experiencia de Usuario. Esta 

propuesta parte del supuesto que existe un proyecto de desarrollo 

de aplicaciones o software, que se puede encontrar en una fase de 

ideación, planteamiento, diseño, implementación, evaluación o 

innovación, que requiere del uso de interfaces gráficas para la 

comunicación e interacción entre el usuario y el sistema. 
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Figura 6.  Fases de la Metodología para la construcción de 

Interface Gráficas Centradas en el Usuario  
 

A partir de la articulación de los diferentes conceptos tomados de la 

fundamentación teórica, la metodología propuesta tiene los 

siguientes atributos y principios: 

1. El usuario interviene constantemente en el proceso asumiendo 

diferentes roles y diversos grados de incidencia. 

2. Las actividades que realiza el usuario, en su contexto, es 

elemento funcional esencial que debe soportar la interfaz 

gráfica. 

3. Buscar un enfoque diferente a las soluciones actuales para 

plantear ideas de solución. 

4. Se deben realizar iteraciones con una duración de tiempo 

mínima que permita el desarrollo y comprobación de una idea 

solución. 

5. Medición constante de la experiencia del usuario y la 

usabilidad de la solución teniendo en cuenta las características 

de eficiencia, eficacia, efectividad y satisfacción. 

6. Todas las ideas de solución son válidas hasta que el usuario 

objetivo y el propósito de la actividad demuestren lo contrario. 

7. La solución asume restricciones por las limitaciones de la 

tecnología en el proyecto, pero debe procurar impulsar 

innovaciones desde su diseño. 

8. Las personas que intervienen en el desarrollo de la solución 

deben ser curiosas, observadoras, críticas y propositivas. 

9. Existe una serie de requerimientos mínimos que debe seguir el 

diseño desde el inicio del desarrollo. 

10. El desarrollo de las fases de la metodología es Iterativo e 

incremental. 

11. El prototipo ideal y la solución debe cumplir con las 

características del Panal de la Experiencia de Usuario [12] y 

los objetivos de la usabilidad [28]. 

La metodología comprende 9 fases, como se muestra en la Figura 

6: Estructuración, Reconocimiento, Exploración, Modelado, 

Ideación y Prototipado, Formalización, Implementación, 

Validación en Contexto y Despliegue. Cada fase posee un objetivo 

particular que está articulado con un conjunto de etapas y 

entregables o resultados esperados. Para el desarrollo de cada una 

de las fases y sus etapas, se propone adaptar las estrategias del 

método Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA por su siglas en 

inglés), utilizado en planes de mejoramiento continuo, donde en 

cada ciclo se realizan las siguientes tareas [14]: 

 Planear: Se realiza una planeación de la fase y las actividades 

a realizar, recopilando la información necesaria y estableciendo 

los objetivos y metas a alcanzar. 

 Hacer: Se realizan las actividades de acuerdo a lo propuesto en 

el plan. 

 Verificar: Se verifica que el resultado de la fase de hacer 

cumpla con lo planteado en la fase de planear. 

 Actuar: Se utilizan los resultados obtenidos para alimentar el 

macro proceso y en caso de ser necesario se vuelve a realizar el 

ciclo para obtener mejores resultados. 

Adicionalmente, algunas herramientas de diseño, que ayudan a la 

creación de representaciones, obtención datos, relación y creación 

información y creación de ideas, deben ser entendibles por todas 

las personas que intervienen en el desarrollo de cada una de las 

fases y etapas propuestas. De esta manera, de acuerdo a las 

necesidades para la implementación de la metodología se enuncian 

a continuación una lista de herramientas de diseño sugeridas: Mapa 

de actores, Inmersión Cognitiva, Interacción Constructiva, Mapa 

Mental, Observación encubierta, ¿Qué, Cómo, Porqué?, 

Entrevistas (Individuales, Expertos, Grupales, Entre usuarios 

objetivos), Usuarios Extremos, Mapa de Empatía, SCAMPER, 

Focus Groups, Mapa del presente y Futuro, Saturar y Agrupar, 

Observaciones, Diagramas, Reuniones, Diagramas, Escenarios de 

uso, Prototipos (Baja Fidelidad, Alta Fidelidad, Exploratorio, 

Experimental, Operacional, Guiado, Mago de Oz, Interactivo, 

Funcional, Animado, etc...), Mock-ups, Lineas de experiencia, 

Storyboards, Collages, Planes de Proyectos, Dibujos, Inmersión, 

Lluvia de ideas, Mash-ups, Sesiones de Creación y Juego de Roles, 

entre otros. 

En las siguientes subsecciones se introducen cada una de las fases 

de la metodología, se describe su objetivo, se plantean sus etapas y 

se introducen los resultados esperados de cada fase. 

4.1 Fase de Estructuración 
Lograr una buena ejecución de la metodología requiere que exista 

una planeación de las actividades y una definición de elementos de 

trabajo. En consecuencia, esta fase consiste en estructurar una 

estrategia que permita ejecutar y completar todas las fases de la 

metodología. El objetivo de esta fase es establecer los procesos de 

gestión y los elementos de trabajo para la ejecución de las 

diferentes fases de la metodología. Considerando lo anterior, en 

esta fase se proponen las siguientes etapas: 

1. Analizar los antecedentes del proyecto de desarrollo de 

software. 

2. Definir el tiempo para la construcción de la interfaz. 

3. Establecer el equipo de trabajo. 
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4. Fijar los recursos y materiales. 

5. Identificar los espacios de trabajo. 

6. Construir la estructura de trabajo. 

El resultado de la fase de Estructuración es un conjunto de 

lineamientos estructurados que guiarán todas las fases del proceso 

de creación de la interfaz. 

4.2 Fase de Reconocimiento 
El reconocimiento y caracterización del usuario es el elemento más 

importante para la construcción de interfaces centradas en el 

usuario. Consecuentemente, esta fase consiste en realizar un 

estudio del usuario para entender sus necesidades y su entorno. El 

objetivo de la fase de Reconocimiento es establecer un conjunto de 

características del usuario (cognitivas, comportamentales, físicas, 

emocionales, etc), de las actividades y tareas que realiza en las que 

interviene la interfaz y del contexto en que realiza dichas 

actividades. A partir de esto, en esta fase se proponen las siguientes 

etapas: 

1. Conocer al usuario. 

2. Definir las necesidades y problemas del usuario. 

3. Establecer el contexto de uso. 

4. Determinar el conjunto de actividades o funciones que realiza 

el usuario en función de su objetivo. 

5. Realizar la caracterización del usuario, contexto de uso y 

actividades. 

El resultado de la fase de Reconocimiento es la caracterización del 

usuario objetivo, el contexto de uso y las actividades que necesita 

desarrollar por medio de la interfaz. 

4.3 Fase de Exploración 
Para crear soluciones significativas es necesario conocer a los 

usuarios y su desempeño en en el desarrollo de la actividad. No 

solo basta tener una fundamentación teórica de quien es el usuario, 

se hace necesario el interactuar con él para entender a profundidad 

cómo realiza las tareas y los retos a los que se enfrenta. El objetivo 

de esta fase es analizar la ejecución de las actividades que realiza el 

usuario para definir elementos claves requeridos en la construcción 

de la interfaz. En ese sentido, se plantea el siguiente conjunto 

etapas: 

1. Observar un conjunto de usuarios objetivos realizando la 

actividad o alguna de sus funciones para identificar 

intuiciones (insights) sobre elementos relevantes para la 

interfaz. 

2. Recibir del usuario opiniones, ideas, sugerencias, retos o 

problemas que afronta desde su experiencia para realizar la 

actividad o alguna de sus funciones. 

3. Identificar factores determinantes en el desarrollo de la 

actividad como patrones, elementos claves, conductas, 

comportamientos o protocolos, entre otros. 

4. Realizar un análisis y conclusión de las observaciones 

realizadas. 

El resultado de la fase de Exploración es un análisis de los factores 

determinantes en la actividad junto con las características y 

elementos a considerar en el desarrollo de la interfaz. 

4.4 Fase de Modelado 
Luego de comprender y conocer al usuario, es importante crear una 

coherencia sobre la información recolectada hasta el momento, es 

decir, se debe enmarcar el problema adecuadamente para crear una 

solución correcta. Esta fase consiste en procesar y sintetizar la 

información, obtenida de la fase de Exploración, para hacer 

relaciones y descubrir patrones racionales del usuario. El objetivo 

de esta fase es construir un modelo de interfaz, a partir de la 

creación de un enfoque o concepto de diseño, que servirá para 

orientar las ideas y prototipos de solución. Por lo tanto, el conjunto 

de etapas propuestas en esta fase es el siguiente: 

1. Especificar los requerimientos del usuario y actividad para el 

desarrollo del modelo de interfaz. 

2. Identificar los componentes y elementos utilizados durante la 

ejecución de las actividades analizadas. 

3. Establecer la función y relación de los componentes 

identificados. 

4. Determinar acciones con los componentes y elementos para 

especificar posibles formas de interacción. 

5. Definir el modelo y alcance de la interfaz. 

El resultado de la fase de Modelado es un modelo de interfaz el 

cual incluye componentes, requerimientos, funciones y relaciones 

de la interfaz. 

4.5 Fase de Ideación y Prototipado 
A partir de la comprensión y apropiación del modelo de interfaz, se 

debe buscar el mayor número de ideas de solución posibles para 

ponerlas a prueba con el usuario y alcanzar su mayor 

productividad. Esta fase consiste en concebir una gran cantidad de 

ideas propuestas, que dan muchas alternativas para elegir como 

posibles soluciones, en vez de trabajar en una sola mejor solución. 

El objetivo de esta fase es construir el prototipo ideal de interfaz, a 

partir de la generación de múltiples ideas de solución, que son 

validadas con el usuario objetivo. El conjunto de etapas propuestas 

a desarrollar para cumplir dicho objetivo son: 

1. Realizar actividades encaminadas a la generación de ideas de 

solución. 

2. Establecer un esquema (disposiciones, relaciones y acciones 

posibles) que involucre los componentes del modelo para cada 

una de las ideas generadas. 

3. Establecer determinantes de lenguaje y estilo o aspecto para 

las ideas de solución. 

4. Definir la tipología del prototipo de cada idea planteada. 

5. Crear los prototipos y asegurar sus funcionalidades con 

respecto a la actividad realizada por el usuario. 

6. Evaluar el prototipo en contexto con usuarios objetivo. 

7. Concluir y refinar prototipos e ideas (repetir las etapas 1 a la 

6) hasta obtener un conjunto reducido de prototipos ideales. 

8. Describir detalladamente los prototipos ideales y asignarles 

una prioridad a partir de la productividad del usuario para 

realizar la actividad. 

El resultado de la fase de Ideación y Prototipado es la descripción 

de un conjunto de prototipos ideales de la interfaz, junto con una 
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prioridad de formalización, que tienen en cuenta todos los 

lineamientos considerados en el modelo. 

4.6 Fase de Formalización 
Luego de obtener un conjunto de prototipos ideales, teniendo en 

cuenta su prioridad, debe realizarse un proceso de formalización 

que considere la viabilidad técnica y tecnológica, utilizando 

indicadores que permitan evaluar y elegir la mejor solución posible. 

Esta fase consiste en la evaluación de la viabilidad de los 

prototipos ideales para precisar elementos de diseño que debe 

poseer la solución final. El objetivo de esta fase es formalizar un 

diseño final de interfaz que permita la interacción en pro de la 

realización de las actividades por parte del usuario. De esta manera, 

se propone el siguiente conjunto de etapas: 

1. Identificar las tecnologías actuales para la implementación de 

los prototipos y determinar sus alcances. 

2. Realizar un mapeo entre las tecnologías y los prototipos para 

elegir los prototipos que son viables y convenientes. 

3. Definir de los elementos de aspecto, estilo y lenguaje para las 

modalidades sensoriales de la interfaz. 

4. Validar en contexto con el usuario los prototipos modificados 

con los elementos de la etapa 3, realizar mejoras y elegir el 

diseño de interfaz final. 

5. Descripción formal de la interfaz final. 

El resultado de la fase de Formalización es la descripción formal de 

una interfaz final, con todos los elementos de aspecto, estilo y 

lenguaje que está lista para implementación.  

4.7 Fase de Implementación 
A partir de la descripción formal de la interfaz se debe realizar la 

implementación de la solución. Esta fase consiste en el desarrollo 

tecnológico de la interfaz para realizar los procesos de validación 

en contexto. Es importante aclarar, que no es necesario realizar una 

implementación de la interfaz que esté conectada con otros 

componentes del software, es decir, la interfaz debe cumplir con 

todas las funciones del software pero se pueden utilizar datos 

estáticos para su validación. El objetivo de esta fase es 

implementar la solución final para realizar la validación en 

contexto. Las etapas propuestas para cumplir este objetivo son: 

1. Definir una metodología para la implementación tecnológica 

de la interfaz, que puede ser la misma utilizada en el 

desarrollo del software. 

2. Implementar la interfaz utilizando la metodología definida en 

la etapa 1. 

3. Realizar una validación funcional de la interfaz implementada. 

El resultado de la fase de Implementación es la implementación 

funcional de la interfaz que tiene en cuenta todos los lineamientos 

de la descripción formal.  

4.8 Fase de Validación en Contexto 
Con el fin de integrar la interfaz a la solución de software, es 

necesario evaluar que la GUI cumpla con todos los requerimientos 

y necesidades especificados en el modelo de la interfaz. Esta fase 

consiste en realizar una evaluación en contexto del usuario objetivo 

para realizar los ajustes finales de la integrar la interfaz en la 

solución del software. El objetivo de esta fase es validar la 

usabilidad y la experiencia de usuario con la solución de interfaz 

propuesta en la actividad en contexto para la que se desarrolló. En 

esta fase se proponen las siguientes etapas: 

1. Definir las pruebas y los protocolos en función de la 

verificación en contexto de la interfaz propuesta. 

2. Realizar pruebas con diferentes grupos de usuarios, entre los 

que se incluyen usuarios objetivo y otro tipo de usuarios, para 

identificar y realizar mejoras posibles. 

3. Evaluar por medio de pruebas en contexto con los usuarios 

objetivo la solución a ser integrada al software o aplicación. 

4. Realizar las modificaciones finales, en caso de existir, a la 

solución de interfaz a partir de la retroalimentación de la 

evaluación en contexto con los usuarios objetivo. 

El resultado de la fase de Validación en Contexto es la interfaz 

final, validada con usuarios objetivo, que puede ser integrada al 

proceso de desarrollo de software. 

4.9 Fase de Despliegue 
Finalmente, se debe integrar la GUI al desarrollo o producto de 

software. Esta fase consiste en la integración de la solución de 

interfaz propuesta al desarrollo de software. El objetivo de esta 

fase es desplegar e integrar la interfaz a la solución final. Las 

etapas propuestas para esta fase son: 

1. Apropiar la metodología de implementación propuesta en el 

proyecto de desarrollo de software. 

2. Establecer comunicación con los demás miembros del equipo 

de desarrollo para exponer y explicar las funcionalidades de la 

interfaz. 

3. Implementar conexiones e integración con los demás 

componentes de software. 

4. Validar la funcionalidad de la interfaz, en relación a la 

actividad del usuario y los demás componentes y funciones del 

software. 

El resultado de la fase de Despliegue es la interfaz final integrada al 

de desarrollo de software. 

5. CASO DE ESTUDIO 
Esta sección propone un caso de estudio, para la validación de la 

metodología, que está basado en una aplicación de Comunicación 

Aumentativa y Alternativa para personas con Necesidades de 

Comunicación Complejas. A continuación se explica el contexto 

del caso de estudio y se plantean los retos que están relacionados 

con la creación de Interfaces Gráficas en los que la aplicación y uso 

de la metodología presentan ventajas considerables para el 

desarrollo y construcción de la interfaz. 

La comunicación es una necesidad vital para el ser humano, ya que 

por su naturaleza, el hombre es un ser social que pertenece a una 

comunidad y está en constante relación con sus semejantes. Esto 

implica una reciprocidad interpersonal de transmitir, recibir e 

intercambiar intencionalmente ideas, sentimientos, pensamientos, 

opiniones e información en general, con otros. La manera más fácil 

en la que el hombre puede comunicarse está dada por un código 

específico conocido como el lenguaje, el cual está compuesto 

principalmente por la comunicación verbal y escrita, generalmente 

acentuada por el contexto socio-cultural, permitiendo a las 



323

personas desarrollar su intelecto, valores, principios y 

conocimientos. 

Puntualmente existen diferentes enfermedades derivadas de áreas 

afectadas en el cerebro (trastornos neurolingüísticos) como la 

afasia, apraxia, agrafia, entre otras, que generan limitaciones en la 

comprensión y producción del lenguaje oral y escrito. Para suplir 

estas Necesidades Complejas de Comunicación (NCC) durante 

varios años se han planteado los Sistemas de Comunicación 

Aumentativa y Alternativa (CAA), los cuales buscan aumentar la 

capacidad de comunicación por medio de técnicas y métodos 

alternativos a la forma oral ó escrita. Dichos sistemas varían en las 

tecnologías utilizadas, ya que se presentan desde tableros de 

comunicación análogos (Libros impresos, Fichas de Lotería) hasta 

dispositivos electrónicos y software especializados.. Los 

principales sistemas de CAA se basan en un conjunto de iconos o 

pictogramas combinados con palabras, que permiten su 

representación gráfica, utilizados por la persona con NCC a partir 

de la selección de un conjunto de pictogramas que le permitan 

expresar una idea, necesidad o pensamiento.  

La tecnología ha sido de gran ayuda para las personas que utilizan 

CAA, ya que permite mejorar su competencia comunicativa, 

acceder a educación, empleo y hacer parte de la sociedad [9]. Con 

el uso de las aplicaciones móviles se ha dado una mayor adopción 

de tecnologías CAA, permitiendo el uso de dichos sistemas a un 

gran número de población, que es diversa tanto en su edad, cultura 

y limitaciones comunicativas. Los retos actuales que se presentan 

en los sistemas de CAA son primero mejorar el tiempo de 

generación de mensajes; segundo, tener en cuenta las limitaciones 

de las personas con trastornos neurolingüísticos, quienes por lo 

general no pueden seguir un orden sintáctico, establecer un 

conjunto deseado y poseer una lógica semántica (exigencia de los 

sistemas convencionales); y tercero, brindar el soporte para ser 

utilizados en contextos sociales como redes sociales, servicios de 

mensajería instantánea, correos electrónicos y conversaciones 

persona a persona. 

En este contexto un grupo de investigación está desarrollando un 

proyecto cuyo objetivo es la propuesta método computacional 

válido de Comunicación Aumentativa y Alternativa, enfocado a 

personas con Necesidades Complejas de Comunicación, para ser 

aplicado en entornos sociales, usando modelos avanzados de 

recomendación, personalización, interacción humano computador y 

estrategias del lenguaje; con el fin de permitir la creación eficaz y 

eficiente de mensajes coherentes en su estructura semántica y 

sintáctica. Un elemento clave del proyecto es el desarrollo de la 

interfaz gráfica de Usuario, debido a que esta va a ser el medio para 

que los usuarios con NCC, pueda acceder a las funcionalidades 

propuestas en el método computacional y por lo tanto se presentan 

los siguientes retos a ser resueltos: 

 El desarrollo de la interfaz debe iniciar desde el día uno del 

desarrollo del proyecto. 

 La interfaz debe poder utilizarse en contextos sociales. 

 El usuario objetivo cuenta con limitaciones motrices y 

cognitivas que le impiden usar el ratón o el teclado. 

 El usuario objetivo tiene limitaciones para utilizar los canales 

de comunicación orales y escritos. 

 El desarrollo de la interfaz debe ser independiente al desarrollo 

de las funcionalidades del método computacional de CAA, 

debido a que se cuenta con equipos diferentes para ambos 

fines. 

 La interfaz es el elemento más importante del desarrollo debido 

a que es el canal de comunicación entre el usuario y la 

aplicación. 

 Se cuenta con un estudio teórico de los usuarios pero no se 

conoce como es su comunicación actualmente. 

 Existe un conjunto de 8 categorías semánticas para permitir la 

comunicación de actividades diarias. 

 Se debe incluir contenido multimedia (Audio, Texto, Videos e 

Imágenes) para la construcción de la frase, que emule los 

pictogramas utilizados en los sistemas convencionales de CAA. 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

Este trabajo presenta una metodología de desarrollo de interfaces 

gráficas de usuario que está basada en los fundamentos y principios 

del Diseño Centrado en el Usuario, el Pensamiento de Diseño, el 

Desarrollo Ágil, la Usabilidad y la Experiencia de Usuario. La 

metodología, tiene como principios que el usuario interviene 

constantemente en el proceso de construcción de la interfaz, que la 

unidad de análisis son las actividades desarrolladas por el usuario y 

que cada fase de la metodología es iterativa e incremental. La 

metodología está diseñada para ser utilizada en proyectos de 

desarrollo de software (aplicaciones web, aplicaciones móviles, 

sitios web, aplicaciones de escritorio, etc...) que pueden estar en 

cualquier nivel de madurez y en los cuales pueden intervenir 

ingenieros, diseñadores y desarrolladores, entre otros. La 

metodología propone nueve fases: Estructuración, 

Reconocimiento, Exploración, Modelado, Ideación y 

Prototipado, Formalización, Implementación, Validación en 

Contexto y Despliegue. Cada fase posee un objetivo particular que 

está articulado con un conjunto de etapas y entregables o resultados 

esperados. 

Adicionalmente, se propone un caso de estudio para la posterior 

validación de la aplicación de la metodología. El caso de estudio 

está basado en una aplicación de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa para personas con Necesidades de Comunicación 

Complejas. Este caso se presenta como un reto para el desarrollo de 

interfaces debido a la alta dependencia que existe entre las 

características de los usuarios objetivos y el desarrollo de software 

para la mejorar la comunicación. En este contexto, la interfaz posee 

una gran importancia porque a pesar que desde el desarrollo del 

software se presenten diferentes funcionalidades como 

personalización predicción, uso de contenidos multimedia y 

relaciones semánticas, que soportan la actividad de comunicación 

del usuario y son complejas a nivel de desarrollo de software, si no 

existe una interfaz que esté diseñada para el contexto de 

comunicación y necesidades del usuario, las funcionalidades del 

software no tendrían como ser soportadas para que el usuario 

pueda acceder a ellas,  a pesar de que estas brindan buenas 

oportunidades para aumentar la tasa de comunicación de la 

persona. 

Como trabajo futuro se propone: (i) realizar la validación de la 

metodología utilizando el caso de estudio propuesto; (ii) realizar 

una descripción detallada de las etapas de cada una de las fases y 

mapear herramientas específicas para su ejecución; y (iii) proponer 

herramientas para la medición y evaluación de la experiencia de 



324

usuario y usabilidad que estén adaptadas a todas las fases de la 

metodología. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores de este trabajo quieren agradecer al Grupo de 

Investigación ACCEDER de la Universidad Militar Nueva 

Granada, en especial a las profesoras Marcela Iregui y Charlems 

Álvarez. Este trabajo fue financiado por la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, en el 

marco de proyectos de investigación científica con el proyecto INV 

ING 2103, vigencia 2016. 

REFERENCIAS 

[1] Beck, K., Beedle, M., Van Bennekum, A., Cockburn, A., 

Cunningham, W., Fowler, M., ... & Kern, J. (2001). Manifesto 

for agile software development. 

[2] Bentley, J. (1999) 14 Steps to a Good GUI. In SAS® Users 

Group International Conference. 

[3] Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard business review, 

86(6), 84. 

[4] Brown, T. (2009). Change by design. 

[5] Brown, T., & Wyatt, J. (2015). Design thinking for social 

innovation. Annual Review of Policy Design, 3(1), 1-10. 

[6] Browne, D. (Ed.). (2016). Adaptive user interfaces. Elsevier. 

[7] Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., & Moe, N. B. (2012). 

A decade of agile methodologies: Towards explaining agile 

software development. Journal of Systems and Software, 

85(6), 1213-1221. 

[8] Garrett, J. J. (2010). Elements of user experience, the: user-

centered design for the web and beyond. Pearson Education. 

[9] Gould, J. D., & Lewis, C. (1985). Designing for usability: key 

principles and what designers think. Communications of the 

ACM, 28(3), 300-311. 

[10] Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User experience-a 

research agenda. Behaviour & information technology, 25(2), 

91-97. 

[11] Henry, S. L. (2007). Just ask: integrating accessibility 

throughout design 

[12] International Organization for Standardization (1998). Norma 

ISO ISO 9241 - Part 11: Guidance on usability. Ergonomic 

requirements for office work with visual display terminals, 22 

pages. 

[13] International Organization for Standardization (2010). Norma 

ISO 9241 - Part 210: Human-centred design for interactive 

systems. Ergonomics of human-system interaction, 32 pages. 

[14] Johnson, C. N. (2002). The benefits fo PDCA. Quality 

Progress, 35(5), 120. 

[15] Karagkasidis, A. (2008, July). Developing GUI Applications: 

Architectural Patterns Revisited. In EuroPLoP. 

[16] Kolhe, P. R., Khetri, G. P., & Deshmukh, N. K. (2012). Study 

of Standard Assumptions of Graphical User Interface (GUI) 

Based on Usability, Adaptability and Security Factors. 

International Journal of Advanced Research in Computer 

Science and Software Engineering, 2(12), 1-7. 

[17] Labib, C., Hasanein, E., & Hegazy, O. (2009). Early 

development of graphical user interface (GUI) in agile 

methodologies. Journal of Computational Methods in 

Sciences and Engineering, 9(1, 2S2), 239-249. 

[18] Luostarinen, R., Manner, J., Määttä, J., & Järvinen, R. (2010, 

October). User-centered design of graphical user interfaces. In 

MILITARY COMMUNICATIONS CONFERENCE, 2010-

MILCOM 2010 (pp. 50-55). IEEE. 

[19] Martin, R. C. (2003). Agile software development: principles, 

patterns, and practices. Prentice Hall PTR. 

[20] McCarthy, J., & Wright, P. (2004). Technology as experience. 

interactions, 11(5), 42-43. 

[21] McMaster, S., & Memon, A. (2008). Call-stack coverage for 

gui test suite reduction. IEEE Transactions on Software 

Engineering, 34(1), 99-115. 

[22] Morales, L. (2001, March). Structured user interface design 

methodology. InCHI'01 extended abstracts on Human factors 

in computing systems (pp. 51-52). ACM. 

[23] Morville, P. (2005, July). Experience design unplugged. In 

ACM SIGGRAPH 2005 Web program (p. 10). ACM. 

[24] Pea, R. D. (1987). User centered system design: new 

perspectives on human-computer interaction. Journal 

educational computing research, 3, 129-134. 

[25] Piasecki, M and Piezka, K. (2006) Conceptual Methodology 

of Developing the User Interface. Institute of Applied 

Informatics, Wroc law University of Technology. 

[26] Redmond-Pyle, D., & Moore, A. (1995). Graphical user 

interface design and evaluation (guide): a practical process. 

Prentice Hall, 

[27] Ritter, F. E., Baxter, G. D., & Churchill, E. F. (2014). User-

centered systems design: a brief history. In Foundations for 

designing user-centered systems (pp. 33-54). Springer 

London. 

[28] Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). Handbook of usability 

testing: how to plan, design and conduct effective tests. John 

Wiley & Sons. 

[29] Shneiderman, B. (2010). Designing the user interface: 

strategies for effective human-computer interaction. Pearson 

Education India. 

[30] Six, H. W., & Voss, J. (1991). User interface development: 

Problems and experiences. In New Results and New Trends in 

Computer Science (pp. 306-319). Springer Berlin Heidelberg. 

 

 

 



325

Sistema de Combinação Social em um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

David B. Ramos 1,2   
1Instituto de Computação (ICOMP) – Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) 
Manaus, AM, Brasil 

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas (IFAM) 

Parintins, AM, Brasil 
+55(92)3305-2808 

davidness@gmail.com 

Ilmara M. M. Ramos 1,2        
1Instituto de Computação (ICOMP) – Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) 
Manaus, AM, Brasil 

2Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas (IFAM) 

Parintins, AM, Brasil 
+55(92)3305-2808 

ilmaramonteverde@gmail.com 

 

Priscilla B. do Nascimento 1 
1Instituto de Computação 

(ICOMP) Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) 

Manaus, AM, Brasil 
+55(92)3305-2808 

priscilla.batista@gmail.com 

 

Bruno F. Gadelha1 

1 Instituto de Computação 
(ICOMP) Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM)  
Manaus, AM, Brasil 
+55(92)3305-2808 

bruno@icomp.ufam.edu.br 

 

Elaine H. T. de Oliveira1 
1Instituto de Computação 

(ICOMP) Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) 

Manaus, AM, Brasil 
+55(92)3305-2808 

elaine@icomp.ufam.edu.br 

ABSTRACT 
In an educational environment there are several activities that assist 

the process of teaching and learning, where some of them require 

cooperation, so it is often necessary to organize groups of 

learners to perform these activities. This paper describes a research 

about the development of a group recommendation system for a 

Virtual Learning Environment (VLE). The model features 

apprentices by means of learning paths data, extracted from 

Moodle. To contribute to the process of teaching and learning, this 

approach is intended to suggest to the teacher, student groups to 

accomplish collaborative activities. 

RESUMO 
Em um ambiente educacional existem várias atividades que 

auxiliam o processo de ensino-aprendizagem, onde algumas delas 

requerem colaboração. Com isso, muitas vezes é necessário 

organizar grupos de aprendizes para realizar essas atividades.  

Este artigo descreve uma pesquisa sobre o desenvolvimento de um 

sistema de recomendação de grupos de aprendizes para um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo caracteriza 

os aprendizes por meio de dados das trilhas de aprendizagem que 

são extraídos do AVA Moodle. Visando contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem, esta abordagem pretende sugerir ao 

professor, grupos de alunos para realizarem atividades 

colaborativas. 

Categories and Subject Descriptors 

Information systems~Collaborative and social computing 
systems and tools  

Termos Gerais 

Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, combinação social, 

Aprendizagem Colaborativa. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o avanço das tecnologias e a ampliação do acesso à Internet, 

novas modalidades educacionais funcionam como recurso na 

difusão do conhecimento. Com esse propósito o ensino a distância 

(EaD) é uma modalidade que presa por essa inserção das práticas 

de otimização dos ensinamentos. Nessa perspectiva, inúmeras 

plataformas digitais são desenvolvidas para auxiliar a EaD na 

construção do conhecimento, como por exemplo, por meio dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem -AVAs.  

Para aprimorar essas plataformas, é de fundamental importância 

conhecer o aluno. Para isso, é necessário coletar as informações 

sobre o perfil do usuário permitindo descobrir as suas preferências 

e interesses, podendo assim ocorrer um processo de recomendação 

ao qual poderia ser baseado nesses perfis. Sendo que os sistemas 

de Recomendação possuem uma categoria especial para 

recomendar pessoas entre si denominada combinação social [1]. 

Nesse sentido, busca-se melhorar as interações dos discentes 

principalmente em atividades que requerem colaboração. O 

trabalho em grupo é um recurso muito utilizado pelo professor 

dentro das plataformas educacionais para incentivar a participação 

ativa dos alunos no processo de aprendizagem e na busca da 

construção coletiva do conhecimento. De acordo com [2] os AVAs 

não possuem ferramentas suficientes para ajudar o docente a 

detectar as relações sociais entre os discentes, impedindo assim a 

identificação de grupos durante a realização da disciplina. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 325  - 332. Santiago de Chile.
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Segundo [3] existem três tipos de abordagens para a formação de 

grupos, no campo educacional, que são: grupos selecionados 

aleatoriamente: são propostos pelo professor que atribue 

estudantes a grupos de forma aleatória, sem algum critério 

específico definido. Este tipo de abordagem geralmente é utilizado 

para formar grupos informais e temporários; grupos de 

autosseleção: são grupos onde os alunos têm permissão para 

escolher o grupo ao qual querem pertencer e negociar com quem 

querem trabalhar; grupos selecionados pelo professor: são 

iniciados pelo professor, permitindo-os criar ou direcionar a 

formação de grupos, considerando os interesses compartilhados e 

os laços sociais entre os alunos. 

Como visto, para grupos aleatórios não são estabelecidos critérios 

de agrupamento. Em grupos autosselecionados, os critérios são 

estabelecidos pelos próprios alunos e não pelo professor. Já na 

última abordagem, é que o professor decide a composição dos 

grupos, com base em informações que estão mais evidentes em 

turmas presenciais. 

 Diante disso, fica evidente que estabelecer grupos para a 

realização das atividades colaborativas dentro do AVA, torna-se 

uma tarefa árdua ao professor, caso ele seja responsável por decidir 

como agrupar os alunos. Seria importante ele ter critérios ou 

ferramentas para estabelecer essa formação de grupos pois, a 

formação incorreta desses grupos pode acarretar no declínio do 

aprendizado do discente. 

Portanto, a problemática abordada por esta pesquisa consiste em 

permitir ao professor que faz uso de um AVA, utilizar uma 

ferramenta de trabalho para auxiliá-lo no processo de ensino-

aprendizagem para a formação de grupos de aprendizes, utilizando 

o modelo proposto por esta pesquisa. Essa abordagem se alia aos 

demais esforços como as de pesquisas realizadas por [4] e [5] no 

que diz respeito à formação de grupos de aprendizes utilizando 

ambientes virtuais de aprendizagem.  

Assim, a proposta desta pesquisa é desenvolver e validar um 

modelo para recomendação de grupos para atividades 

colaborativas, utilizando a caracterização dos aprendizes baseada 

em trilhas de aprendizagem em um AVA, por meio da similaridade 

de grafos, para auxiliar o professor no processo de ensino-

aprendizagem. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 descreve a 

fundamentação teórica na qual se baseia o trabalho, a seção 3 

mostra os trabalhos relacionados; a seção 4 apresenta a 

metodologia utilizada, a seção 5, arquitetura do sistema, a seção 6 

análise e discussão dos resultados e, por fim, a seção 7 com as 

considerações finais. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nesta seção, serão abordadas as bases teóricas que darão suporte à 

pesquisa, buscando auxiliar a compreensão das tecnologias 

utilizadas para subsidiar a sua construção. Serão apresentados os 

princípios teóricos sobre: Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

trilhas de aprendizagem, sistemas de recomendação e formação de 

grupos. 

2.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
Na EaD são utilizadas diversas plataformas de ensino, as quais 

permitem fazer alusão às salas de aula presenciais possibilitando a 

aprendizagem dos alunos que delas se utilizam. Essas plataformas 

de ensino denominam-se Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVAs). Segundo [6], os AVAs são ambientes que incluem 

ferramentas que favorecem a comunicação dos discentes, docentes 

e tutores, oferecendo recursos que facilitem a aprendizagem 

individual e colaborativa. 

De acordo com [7] com os AVAs, pretende-se mediar a construção 

do conhecimento, motivar e prover habilidades de aprendizagem 

autônoma nos aprendizes proporcionando a melhoria no processo 

educativo destes discentes. A modalidade à distância, permite 

juntamente com os AVAs, que o estudante tenha uma flexibilidade 

no que se refere ao momento e local ao qual este pretende realizar 

seus estudos. 

Atualmente, os cursos à distância, ofertados pelas Instituições de 

Ensino, utilizam em sua estruturação e concepção os AVAs, sendo 

que, para atender às suas necessidades institucionais, em sua 

maioria, esses ambientes são plataformas gratuitas que permitem 

adequações para realizar customizações de novas funcionalidades. 

Essas personalizações ajudaram os docentes nas suas práticas 

didático-pedagógicas e educacionais.  

Nesse contexto será descrito sucintamente o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem: Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Moodle). O Moodle, segundo [8], é uma plataforma 

virtual de aprendizagem muito utilizada pelas instituições de 

ensino, que possuem cursos na modalidade à distância. Ele permite 

customizações, de maneira que, os docentes possam adaptá-lo de 

acordo com as suas práticas pedagógicas como afirma [9]. Um 

exemplo dessas personalizações pode ser dado com o ColabWeb, 

uma plataforma de ensino baseada no Moodle utilizada pela 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM em que concerne ao 

Instituto de Computação- IComp. 

Essa flexibilidade para realizar customizações tem interessado 

diversas instituições de ensino para utilização do Moodle. De 

acordo com [10], um dos AVAs mais populares hoje é o Moodle, 

por ser de fácil utilização, proporcionar modularidade e permitir 

personalizações de funcionalidades.  

2.2 Trilhas de Aprendizagem 
As trilhas de aprendizagem (TAs), segundo [11], equivalem aos 

percursos virtuais de aprendizagem, capazes de incentivar e 

ampliar capacidades pertencentes ao conhecimento, à habilidade, à 

atitude, à participação, à interação e à autonomia. No AVA 

entende-se que a concepção das trilhas de aprendizagem é 

construída por meio das interações dos aprendizes com o ambiente 

virtual ou em relação aos caminhos que os discentes percorrem ao 

utilizar a plataforma. Assim, as pesquisas de [13] e [14] partem do 

princípio que as TAs podem auxiliar na construção dos perfis dos 

aprendizes dentro de um AVA.  

 Com os perfis individuais de cada aluno baseados nas trilhas de 

aprendizagem deduzimos a possibilidade de formar grupos no 

AVA para atividades colaborativas. Sendo que a trilha de 

aprendizagem, conforme [14], pode ser considerada sob duas 

perspectivas sendo: 

 A trilha tem uma sucessão de conteúdo (wiki, recurso 

educacional, atividade, fórum, chat...) estabelecida pelo 

docente, ao realizar o planejamento da sua disciplina, e em 

seguida é fornecida ao AVA; ou 
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 A trilha é o caminho realizado pelo discente, no decorrer da sua 

participação com o AVA. 

Neste artigo, as TAs auxiliarão na base para a caracterização dos 

aprendizes e essa será utilizada em um modelo de recomendação de 

grupos para atividades colaborativas, para sugerir ao professor 

uma formação de grupo, na realização de determinada atividade. 

Os atributos que serão extraídos das trilhas de aprendizagem serão 

as informações de interação entre recursos e atividades e a 

trajetória entre eles na plataforma Moodle. 

2.3 Sistemas de Recomendação 
No ambiente educacional há várias atividades que auxiliam na 

aprendizagem dos discentes. Nesse sentido, existem algumas 

atividades que requerem colaboração, com isso, muitas vezes é 

necessário formar grupos de aprendizes para realizar essas 

atividades. Neste cenário, os Sistemas de Recomendação (SR) vêm 

auxiliar na concepção da formação destes grupos. 

De acordo com [12] sistemas de recomendação são sistemas que 

funcionam literalmente como filtros de informação pois, tendem a 

ajudar o usuário na pesquisa e escolha de um conteúdo baseado em 

seu perfil. Nessa pesquisa o foco do sistema de recomendação 

social estará no agrupamento de aprendizes para realizar atividades 

colaborativas. 

Segundo [15] os SR podem ser divididos em sistemas de 

recomendação para indivíduos e sistemas de recomendação para 

grupos. Corroborando com essa ideia, [8], define os sistemas de 

recomendação para indivíduos como sistemas que visam 

recomendar itens para usuários individuais.  

Já [16] definem os sistemas de recomendação para grupos em 

sistemas que realizam recomendações para um grupo de pessoas. 

No entanto, [1] relata que os sistemas de combinação social têm 

uma relação intrínseca com os SR pois, permitem recomendar 

pessoas entre si. No que se refere ao tema deste artigo, foi utilizado 

adotado a definição de sistema de combinação social porque a 

ferramenta visa recomendar ao professor, grupos de alunos para 

realização de atividades colaborativas. 

2.4 Formação de Grupos 
Para caracterizar o perfil dos discentes em um sistema de 

recomendação, é necessário realizar a coleta de dados para 

determinar as preferências dos usuários. Segundo [17], a coleta de 

informações é considerada sob duas perspectivas: explícita e 

implícita. Explícita: são informações que são solicitadas aos 

usuários por meio de técnicas de elicitação de requisitos como, por 

exemplo, o questionário. Implícita: são informações que são 

extraídas a partir da navegação do usuário, sem que estes, tenham 

que fornecê-las diretamente, possibilitando inferir suas 

necessidades e preferências.   

A coleta de dados é primordial para extrair as preferências e 

necessidades dos usuários pois, permite-se averiguar por meio dos 

dados, os seus interesses e as suas características enquanto 

aprendiz. Na abordagem desta pesquisa, foi utilizar a coleta de 

dados implícita, a fim de, evitar constantes solicitações aos 

usuários. 

Para realizar a formação de grupos, por meio da coleta de dados 

implícita é necessário combinar as preferências individuais de cada 

usuário, de forma que, o sistema de combinação social possa 

verificar os perfis semelhantes e sugerir uma formação de grupo. 

Segundo [18] grupo é um pequeno conjunto de indivíduos que se 

reúnem por meio de um interesse comum. Para que ocorra essa 

realização devemos considerar diversas particularidades, como: 

abordagens, critérios, características e dados dos estudantes. Nessa 

situação de agrupamentos é importante verificar de que forma 

podemos gerar essa motivação de envolvimento. 

Segundo [19] os grupos podem ser gerados manualmente e 

automaticamente no sistema. Manualmente quando o agrupamento 

é formado fora do sistema, ou seja, o professor realiza a formação 

do grupo de acordo com critérios estabelecidos por ele e 

posteriormente informa a formação ao sistema. Automaticamente 

quando o próprio sistema recomenda a formação do grupo de 

acordo com critérios estabelecidos pelo professor resultando nos 

membros do agrupamento. 

Nesta pesquisa utilizou-se como base o tipo de grupo definido por 

[3], no caso Grupos selecionados pelo professor com uma 

abordagem diferenciada por considerar para o agrupamento a 

caracterização dos aprendizes baseada nas trilhas de aprendizagem 

ao invés dos interesses compartilhados e os laços sociais entre os 

alunos. Nesta pesquisa a forma de geração do agrupamento foi 

automática, com a coleta de dados implícita. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
A seguir, são apresentados os trabalhos que envolvem a temática 

abordada neste artigo. Buscando na literatura trabalhos correlatos 

que ajudam a idealizar estratégias que aprimoram uma ideia existe 

ou então sugerir inovações que apresentem de alguma forma 

contribuição para a sociedade.  

O trabalho apresentado por [5] descreve a formação de grupos de 

aprendizes por meio da aprendizagem colaborativa utilizando a 

plataforma Moodle. O algoritmo KNN (k-Nearest Neighbor) foi 

utilizado para realizar a formação dos grupos de aprendizes. Esta 

pesquisa usa o chat da plataforma para realizar as interações entre 

os alunos, possibilitando extrair dados sobre as preferências dos 

usuários por meio dos logs de acesso do Moodle. A coleta implícita 

de informações é utilizada para classificar os perfis dos discentes 

por meio do algoritmo KNN. Ainda na fase de coleta de dados, 

também foi usado o preenchimento de questionários para a 

obtenção de traços de personalidade e estilos de aprendizagem dos 

alunos.  

A pesquisa de [4] propõe um processo interativo com base em 

algoritmo genético e escala de Likert. O algoritmo é flexível para o 

número e o tipo dos atributos. Para diferentes contextos, conjuntos 

diferentes de atributos podem ser usados para formar grupos de 

aprendizagem. Na verdade, o professor tem a possibilidade de 

escolher um conjunto diferente de atributos e classificá-las com 

base em seu impacto sobre a formação de grupos. Além disso, o 

modelo de estilo de aprendizagem de Felder-Silverman e grafos são 

utilizados também para representação. Essa abordagem permite 

que o professor possa adicionar, selecionar e classificar as 

características de construção do grupo, criar grupos, e avaliar a 

formação dos aprendizes após a realização de atividades de 

colaboração, permitindo também ao aluno avaliar os seus colegas 

durante o tempo que ficaram interagindo. O ambiente virtual 

utilizado foi o Moodle. 
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O estudo proposto por [20] aborda o agrupamento de estudantes na 

plataforma Moodle usando as técnicas de árvore de decisão, 

mineração de dados e índice de Hartigan considerando duas etapas 

principais: 1) Aplicar o algoritmo de agrupamento K-means para 

analisar o comportamento de aprendizagem de cada aluno, com 

base no perfil gerado por meio dos logs de acesso do Moodle. 

Como resultado, temos quatro grupos apropriados que são criados 

com base no perfil dos aprendizes; 2) Aplicação de um 

classificador de árvore de decisão para gerar o modelo de 

classificação do aluno, baseado nos comportamentos e desempenho 

dos aprendizes por meio de suas notas. 

O artigo de [21] relata a formação de grupos, como uma dinâmica 

no processo colaborativo. Este defende que os estudantes devem se 

conhecer em um ambiente informal, para começar a desenvolver 

relacionamentos, avaliar e aprender uns com os outros, antes de 

propriamente realizarem atividades no AVA, permitindo a eficácia 

da equipe posteriormente. 

 Neste contexto, a pesquisa menciona princípios básicos do ciclo de 

vida do grupo. Para implementá-lo, o autor propõe um regime de 

quatro fases: proposta de grupo, negociação, introdução e 

iniciação, que consiste de processos bem definidos cujo objetivo é 

envolver os alunos em atividades que irão levar à criação do bom 

funcionando dos grupos de aprendizes. 

A pesquisa de [22] aborda a criação de um método híbrido de 

agrupamento que consiste na junção dos métodos K-means e C-

Means Fuzzy. Este método híbrido foi avaliado comparando com 

outros três métodos tradicionais: K-means, Fuzzy C-Means e C-

Means Fuzzy Evolutivo. A coleta de dados é realizada de forma 

implícita por meio dos logs de acesso da plataforma, sendo que 

esta não foi informada no trabalho os atributos utilizados. 

Diante do exposto acima verifica-se que há diversas abordagens 

para construção de agrupamentos na aprendizagem colaborativa e a 

partir desses resultados obtêm-se modelos, algoritmos, técnicas 

entre outros que possam ser aplicados em AVAs. Nesta pesquisa 

criou-se um modelo para formação de grupos em um AVA, no 

caso, o AVA escolhido foi o Moodle. No quadro 1 apresenta o 

comparativo entre a abordagem da pesquisa e os trabalhos 

relacionados. 

Quadro 1. Comparação entre as abordagens 

# 
Pesquisa

s 

Tipo de 
Coleta de 

Dados 

Usad
o 

com 
Moo
dle 

Fonte dos 
dados 

Técnicas 
usadas 
para 

formar os 
grupos 

1 
Daradou-

mis et al. 
- Sim Logs 

Raciocínio 

Baseado em 

Casos 

2 Jagadish Explícito Sim 
Questioná

rio 

Algoritmo 

KNN (k-

Nearest 

Neighbor ) 

3 

Abnar, 

Orooji,  

& 

Taghiyare

h. 

Implícito Sim Logs 
Algoritmo 

Genético 

4 
Yathongc

hai et al. 
Implícito Sim Logs K-means 

5 
Montazer 

& Rezaei. 
Implícito - Logs 

K-means e 

C-Means 

Fuzzy 

6 

Proposta 
de 

trabalho 

Implícito Sim 

Logs 
(trilhas 

de 
aprendiza

gem) 

K-means e 
Grafo 

 

Esta proposta se diferencia das demais, em virtude que, utilizou as 

trilhas de aprendizagem baseada em grafo para extrair os atributos 

que servirão de base para a formação dos grupos de alunos. Esses 

atributos se referem as atividades/recursos disponíveis no 

ambiente. O algoritmo K-Means em conjunto com a métrica de 

similaridade da correlação Pearson foi usado para realizar a 

formação dos grupos. 

4. METODOLOGIA 
A proposta de pesquisa foi iniciada com a realização das pesquisas 

bibliográficas, por meio de uma RSL sobre trilhas de aprendizagem 

e recomendação de grupos para atividades colaborativas em 

ambientes virtuais. Tais revisões sistemáticas ocorreram por meio 

de consultas em bases de conhecimento científico, como: Scopus e 

IEEE.  

Para etapa seguinte do planejamento foram realizadas pesquisas 

sobre funções de similaridades e técnicas de mineração de dados, 

haja vista, a obtenção de informações para definir o algoritmo de 

agrupamento e qual técnica de similaridade que seria utilizada para 

extraír os dados dos grafos. Sendo escolhido o algoritmo de 

agrupamento K-Means juntamente com a correlação Pearson para 

realizar o agrupamento dos aprendizes.  

O passo posterior, consistiu na identificação do cenário 

educacional correspondente à aprendizagem em grupo a distância. 

Nesta fase ocorreu uma pesquisa de campo, onde foi coletado de 

uma turma finalizada de graduação os dados do AVA. Os dados 

foram analisados e organizados após a realização dos experimentos 

de formação de grupos. Estes foram colocados em um formato 

independente do ambiente virtual. O objetivo dessa análise foi de 

verificar como as trilhas de aprendizagem, em conjunto com as 

funções de similaridade como a correlação Pearson e o algoritmo 

K-Means, formariam o cenário de agrupamento dos aprendizes. 

Com intuito de comparar o agrupamento formado pelo sistema, 

com o agrupamento formado pelos alunos por afinidade na 
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atividade colaborativa realizada no Moodle.  Para assim buscar um 

padrão que possa ser utilizado numa turma em andamento. Para 

validar o agrupamento será utilizado os conhecimentos de um 

especialista. 

5. ARQUITETURA DO SISTEMA 
Nesta seção será apresentada a arquitetura base do sistema que foi 

idealizada para a realização desta pesquisa. 

5.1 Arquitetura do Sistema 
A Figura 1 mostra a Arquitetura do sistema que tem o objetivo de 

ilustrar, uma visão geral do funcionamento do sistema. 

 
Figura 1. Arquitetura do Sistema de formação de grupos. 

 

A arquitetura apresentada na Figura 1, mostra o usuário professor 

solicitando serviços de uma plataforma Web, onde está faz 

comunicação com a plataforma Moodle. No Moodle são 

armazenadas todas as informações relacionadas aos usuários que 

usam o AVA. Essas informações, podem ser extraídas dos Logs de 

Acesso. Contudo, como os dados são armazenas nas mais de 250 

tabelas da plataforma e estas contêm uma grande gama de 

informações e como necessitamos somente trabalhar com os dados 

das trilhas de aprendizagem dos alunos, então utilizamos os dados 

obtidos da pesquisa idealizada no trabalho de [23]. Nesse trabalho, 
as trilhas são baseadas nas ações de interação dos alunos com o 

AVA, como resultado da pesquisa obteve-se o LPGraph como 

plugin no Moodle para gerar um grafo individual de cada discente 

levando em consideração sua trilha de aprendizagem. A seguir, a 

Figura 2 apresenta um exemplo do grafo que foi usado por esta 

pesquisa para se extrair as informações necessárias para gerar os 

dados para o predicado. 

A Figura 2 apresenta o modelo de trilha individual do discente. 

Nela cada recurso/atividade possui uma cor e o diâmetro de cada 

nó é proporcional ao número de visualizações (V). Os valores nas 

arestas indicam o número de vezes que o aluno percorreu de um nó 

A para um nó B e a seta indica o sentido dessa transição. As 

arestas verdes indicam a ordem da Trilhas de Aprendizagem (está) 

estabelecida pelo professor, já as arestas azuis indicam que o aluno 

avançou para uma próxima tarefa diretamente, e por fim, as arestas 

vermelhas indicam que um aluno retornou para um recurso ou 

atividade anterior.  

 
Figura 2. Grafo da trilha de aprendizagem de um discente. 

 

Desse grafo foram extraídos as seguintes informações, nome e id 

do curso, quantidade de acesso do usuário por recursos/ atividade 

de aprendizagem, id do aluno, id do recurso, nome do recurso de 

aprendizagem, id da ação acessada, ação acessa, datas da ação. 

Esses dados são extraídos por um script em linguagem PHP que 

armazenará as respostas, na forma de predicados, em um arquivo 

Prolog e realizará a listagem dos dados na base de conhecimento.  

Após isso, será aplicado sobre a base de conhecimento, o algoritmo 

de agrupamento K-Means. Os grupos contendo caminhos similares 

são conhecidos. Nesse ponto, os dados já processados serão 

apresentados ao professor. A seguir, na Figura 3 é ilustrado um 

trecho do arquivo que contém a base de conhecimento da solução. 

Na figura 4 mostra os dados como são visualizados pelo professor. 

 
Figura 3. Trecho da base de conhecimento. 

 

Figura 4. Visualização do grupo pelo professor. 

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
Na pesquisa foram realizadas duas pesquisas bibliográficas sobre 

trilhas de aprendizagem onde o resultado está registrado em [14] e 

recomendação de grupos em ambientes virtuais de aprendizagem 

nos moldes de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), 

seguindo as orientações de [25].  

As revisões podem ser classificadas como uma revisão quasi-

sistemática, uma vez que não houve comparações entre publicações 

pois, buscou-se realizar uma pesquisa exploratória sobre as 

temáticas. A RSL sobre recomendação de grupos em ambientes 

virtuais de aprendizagem, a questão principal era saber como se 
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constroem os agrupamentos para realizar as atividades de 

aprendizagem em ambientes virtuais. Ao final da RSL realizada 

por [24], foram identificadas 19 publicações pertinentes, das quais 

cinco estão relacionadas similarmente ao objetivo desta proposta de 

trabalho. 

Foi percebida, na análise dos resultados da revisão, que para a 

formação de grupos de aprendizes as coletas de dados, para se 

extrair as informações sobre as preferências dos discentes, é feita 

52,63% de forma explícita, ou seja, os dados são solicitados 

diretamente aos aprendizes por meio de alguma técnica de 

elicitação de requisitos como questionários, entrevistas entre 

outros, e 47,36% de forma implícita por meio dos logs de acesso 

dos usuários. Nota-se também que 58,33% usam em sua 

composição para formação de grupos de alunos o algoritmo de 

agrupamento K-means e que 61,53% dos trabalhos que usam os 

modelos ou sistemas de recomendação são aplicados na plataforma 

Moodle. Os atributos na coleta de dados implícita, que são 

utilizados para caracterizar os aprendizes, são em sua maioria 

atividades como quiz, fórum e chat extraídos dos logs de acesso do 

AVA.  

O grande foco de pesquisa nos trabalhos foi identificar modelos ou 

combinações de modelos de recomendação de grupos para 

atividades colaborativas utilizando coletas de dados implícitas 

utilizados na literatura voltados para Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. Verificou-se também que 73,68% dos trabalhos 

analisados foram publicados somente nos últimos 5 anos, sendo 

que o trabalho mais antigo foi publicado em 2002. 

Portanto, essas informações foram cruciais para o norteamento da 

implementação do sistema. Os resultados obtidos pelo sistema 

foram gerados a partir dos dados reais de um ambiente virtual. Os 

dados são relativos a uma turma já encerrada de uma disciplina do 

curso de Ciência da Computação da UFAM. A turma, com 44 

alunos, fornece os dados sobre as trilhas de aprendizagem. Um 

sistema processa esses dados, transformando-os em base de 

conhecimento no qual é aplicado o algoritmo do K-Means que gera 

os agrupamentos preliminares. Constatou-se que com as trilhas é 

possível obter padrões de comportamento para gerar os grupos dos 

aprendizes. 

 A análise da formação do grupo foi verificada de acordo com uma 

tarefa em dupla alocada pelo professor no ambiente, percebeu-se 

que os grupos formados pela ferramenta geraram grupos com 

características homogêneas e os grupos formados pelos próprios 

discentes em sua maioria são de características heterogêneas, ou 

seja, os integrantes do grupo real pertencem a grupos diferentes dos 

formados pela ferramenta. Observou-se também que os 

agrupamentos realizados pela ferramenta que foram compatíveis 

com a formação real da disciplina, são alunos que obtiveram as 

notas mais altas para atividade. Diante disso, podemos concluir que 

formar grupos onde os alunos têm conhecimentos semelhantes 

sobre a mesma temática, estes serão especialistas em determinado 

tópico, porém, enfrentarão dificuldades quando o assunto divergir 

de seus conhecimentos. Portanto, sendo necessários realizar a 

formação de grupos  

heterogêneos pois, eles terão conhecimentos complementares, que é 

importante para a formação de times em diversas áreas. 

Esses experimentos mostraram também que ainda há várias 

análises para serem realizadas para se tentar chegar a um 

denominador comum sobre características que serão importantes 

para o agrupamento. Porque dependendo do tipo de grupo que o 

docente queira formar, o sistema terá que se adaptar. Neste sentido, 

para facilitar a composição dos grupos e aprofundar a realização 

das análises dos experimentos pretende-se avançar nas extrações 

de mais atributos das trilhas de aprendizagem baseada em grafo, 

conforme a pesquisa idealizada no trabalho de [13], para obter um 

sistema que possa sugerir a formação de grupos de acordo com a 

necessidade do professor. 

7. CONCLUSÃO 
Esta pesquisa desenvolveu um sistema de recomendação social 

para atividades colaborativas, utilizando a caracterização dos 

aprendizes. Essa caracterização foi baseada em dados das trilhas de 

aprendizagem, estas em formato de grafo, para auxiliar o professor 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Para se chegar no desenvolvimento do sistema, foi realizada uma 

Revisão Sistemática da Literatura sobre recomendação de grupos 

para atividades colaborativas nos ambientes virtuais. Essa revisão 

serviu para identificar trabalhos sobre agrupamentos de alunos em 

ambientes virtuais, usados para coletar dados de forma implícita ou 

explícita. 

 Como resultado, obtivemos um levantamento do estado da arte 

sobre agrupamentos de alunos em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem existentes na literatura, visando identificar as 

seguintes características: quais técnicas de mineração de dados 

foram utilizadas, quais informações foram usadas para compor o 

perfil dos aprendizes, qual abordagem foi usada para adquirir as 

informações sobre às preferências dos discentes, quais os tipos de 

AVAs utilizados. 

De posse das informações obtidas da RSL, foi possível estrutura 

um sistema, que possibilitasse a formação de grupos de aprendizes 

baseada nas suas trilhas de aprendizagem. A criação do sistema 

trouxe uma formação de grupos, onde se observou que os grupos 

formados à priori com os atributos utilizados, são do tipo 

homogêneo, possibilitando extrair das trilhas padrões de 

comportamento que possam auxiliar o docente no ensino a 

distância. 

 Com essa versão do sistema foi possível vislumbrar as grandes 

oportunidades de aprimorar o sistema idealizado e que estudos 

aprofundados, podem facilitar a formação de grupos para os 

docentes, deixando a possibilidade de dependendo da atividade 

idealizada, escolher se o agrupamento pode ser do tipo homogêneo 

ou heterogêneo ou ambos. Como trabalho futuro pretende-se 

aprimorar o sistema para ser um plugin incorporado ao Moodle 

para facilitar a sua usabilidade.  Também como trabalho futuro 

pretende-se mostrar a formação dos grupos por meio de uma 

representação visual. 

É importante destacar que o trabalho pode ser aplicado a cursos em 

andamento pois, é necessário o registro de ações que são 

armazenadas nas trilhas de aprendizagem dos alunos. Permitindo 

auxiliar o professor durante a vigência da sua disciplina, a fazer a 

recomendação dos grupos para atividades colaborativas, buscando 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos discentes. 

Espera-se que a solução proposta auxilie os professores na 

sugestão de formação dos grupos para realizar as atividades 

colaborativas dentro do AVA, buscando melhorar o processo de 
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ensino-aprendizagem, a partir de um aprimoramento da 

implementação dos agrupamentos. 
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ABSTRACT 
The term Ubiquitous Computing emerged in the late 80s, in which 

Mark Weiser, a scientist from XEROX PARC, imagined a future 

where technology would be so ingrained into the daily lives of 

people that they would not notice the apparatus involved. The 

computer would be embedded in numerous devices. These 

concepts began to be studied in various universities in courses 

related to Computer Science, which sought to develop the study of 

ubiquitous systems and technologies. In general, these courses have 

practical classes or even small ubiquitous application development 

projects. However, one of the greatest difficulties in teaching 

Ubiquitous computing is putting into practice the theoretical 

knowledge acquired, since the existing tools already requires strong 

programming skills or is not designed for educational purposes. As 

a result, this paper aims to design, develop and evaluate a tool that 

can help the practical classes of teachers who teach classes 

involving concepts of Ubiquitous Computing. Through the User- 

Centered Design (UCD), the system components are tested with 

real users in order to validate the proposed tool. The results of the 

first tests with users are analyzed and presented in this paper. 

RESUMO 
O termo Computação Ubíqua surgiu no final da década de 80, na 

qual Mark Weiser, cientista da XEROX PARC, imaginava um 

futuro onde a tecnologia estaria tão inserida no cotidiano das 

pessoas que estas não se dariam conta do aparato utilizado. A 

computação, então, estaria embarcada nos mais diversos 

dispositivos. Esses conceitos passaram a ser estudados em diversas 

universidades, em cursos relacionados à Ciência da Computação, 

que procuravam desenvolver o estudo de tecnologias e sistemas 

ubíquos. Em geral, esses cursos dispõem de aulas práticas ou 

mesmo de pequenos projetos de desenvolvimento de aplicações 

ubíquas. No entanto, umas das maiores dificuldades no ensino de 

Computação Ubíqua é a prática do conhecimento teórico adquirido, 

visto que o ferramental existente ou exige fortes conhecimentos de 

programação ou não foi projetado para fins pedagógicos. Em 

virtude disso, este trabalho se propõe a conceber, desenvolver e 

avaliar uma ferramenta que possa auxiliar as aulas práticas de 

professores que ministram disciplinas com conceitos de 

Computação Ubíqua. Por meio do Design Centrado no Usuário 

(DCU), os componentes do sistema são testados com usuários reais 
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a fim de validar a ferramenta proposta. Os resultados das primeiras 

avaliações com usuários são analisados e apresentados neste artigo. 
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1. INTRODUÇÃO 
O progresso tecnológico contribuiu para o barateamento e a 

disseminação de diversos dispositivos computacionais (e.g. 

laptops, smartphones, sensores) e também de uma variedade de 

tecnologias de comunicação. Esses avanços proporcionaram a 

concepção e a forte adoção de serviços computacionais em muitos 

domínios, tais como agricultura, transporte, medicina e educação. 

Esse progresso tecnológico aproxima o ser humano, de uma certa 

forma, da visão de computação preconizada por Mark Weiser. Em 

suas pesquisas, que tiveram início em 1988, Weiser imaginava o 

futuro no qual a tecnologia estaria tão inserida no cotidiano das 

pessoas que ela seria indistinguível no ambiente, misturando-se 

com objetos do dia a dia [1]. Em “The Computer for the 21st 

Century”, Weiser introduziu o termo Computação Ubíqua. Neste 
novo paradigma, os sistemas computacionais estariam “embutidos” 
em elementos da vida diária, sendo capazes de trocar dados entre si 

com a menor intervenção possível de usuários [1]. 

Computação Ubíqua, segundo John Krumm, também se caracteriza 

por ser um campo de conhecimento multidisciplinar, que envolve a 

integração de conjuntos de variadas tecnologias usadas para a 

solução de um desafio específico [2]. Ela é um paradigma que 

envolve várias áreas de Ciências da Computação, compreendendo 

sistemas distribuídos [3], voláteis [4], heterogêneos [5] e centrados 

no usuário [1]. Esse usuário interage com interfaces de forma 

natural e sem se dar conta da quantidade de computadores, sensores 

e atuadores espalhados pelo ambiente, da mesma forma que não 

imagina a interação/integração entre esses componentes, estando a 

tecnologia completamente inserida no seu dia a dia de forma calma 

e invisível. 

Devido ao potencial tecnológico e de pesquisa da Computação 

Ubíqua, diversos conceitos desta área são estudados nas 

universidades pelo mundo, tais como: captura de    experiências  e 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 333  - 343. Santiago de Chile.
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intenções, adaptabilidade, descentralização, descoberta de serviços, 

heterogeneidade e onipresença [6]. Isso tanto nas áreas de Ciência 

da Computação, como em áreas afins. Em geral, o objetivo é que 

esses conceitos sejam assimilados pelos estudantes e que novos 

sistemas possam ser concebidos e desenvolvidos para auxiliar as 

pessoas em suas tarefas cotidianas, de forma que estes sistemas se 

dissolvam na percepção de quem os usa. 

No entanto, um dos maiores desafios, para a prática de conceitos de 

Computação Ubíqua em sala de aula, é a utilização de ferramentas 

de apoio ao ensino. Isso porque estas são muito escassas, fugazes 

e, às vezes, de difícil acesso. Os altos custos do hardware utilizado, 

por exemplo, como o LEGO Mindstorms [7], caracteriza uma das 

dificuldades encontradas. 

Embora existam na literatura diversos relatos de experiências no 

ensino de conceitos de Computação Ubíqua, tais como [8], [9], [7], 

[10], em geral, as ferramentas ou abordagens utilizadas incluem 

artefatos ou softwares que não foram concebidos especificamente 

para o ensino de Computação Ubíqua. Como exemplo, podem ser 

citados o Node-RED [11], voltado para Internet das Coisas, e o App 

Inventor [12], voltado para o ensino de lógica de programação, ou 

mesmo ambientes de programação tradicionais de aplicações 

móveis (e.g. Android Studio). 

Segundo [10], em algumas universidades, o interesse em 

determinadas plataformas e em linguagens de programação, assim 

como o conhecimento prévio dos estudantes, podem levar a 

diferentes escolhas para a utilização de artefatos que apoiem as 

aulas práticas. Por exemplo, o professor pode optar pelo uso do 

Arduino1 em cursos nos quais os estudantes estejam mais focados 

em processamento de dados ou em Interação Humano-Computador 

(IHC). Kinect e outros dispositivos de jogos para aqueles que 

trabalham com jogos dentro do currículo acadêmico. Ou ainda 

smartphones e seus sensores para quando existir uma plataforma 

base condizente com a experiência de programação do aluno. 

É nesse contexto que esta pesquisa busca melhorar o ensino- 

aprendizagem de conceitos de Computação Ubíqua por meio da 

concepção, desenvolvimento e avaliação de uma ferramenta que 

fará uso de smartphones e seus sensores. A escolha destes artefatos 

ocorre em virtude deles serem mais acessíveis financeiramente e 

mais utilizados pela maioria dos estudantes. Essa ferramenta 

consistirá de duas partes: uma aplicação Android, que terá acesso 

aos sensores do dispositivo e simulará conceitos de Computação 

Ubíqua; e uma aplicação Web, na qual as configurações da 

simulação serão definidas tanto pelo professor quanto pelo aluno. 

O restante deste documento está organizado em oito sessões que 

estão descritas a seguir. A Seção 2 traz a fundamentação teórica e 

os trabalhos relacionados. A Seção 3 aborda a ferramenta que está 

sendo proposta para este trabalho. A Seção 4 descreve a 

metodologia seguida. A Seção 5 diz respeito à elicitação de 

requisitos com professores e alunos. A Seção 6 ilustra como foi 

concebido e desenvolvido o primeiro protótipo da ferramenta 

proposta. A Seção 7 explana como foi o teste desse primeiro 

protótipo. A Seção 8 apresenta e analisa os resultados obtidos a 

partir da avaliação do protótipo. A Seção 9 trata das considerações 

finais. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E 
TRABALHOS RELACIONADOS 
No final da década de 80, Mark Weiser, que era cientista da Xerox 

PARC na época, cunhou o termo Computação Ubíqua, que definia 

um novo paradigma da computação. Tinha-se, então, o vislumbre 

de um futuro, no qual as tecnologias de computação se tornariam 

totalmente integradas aos objetos, podendo ser utilizadas para 

auxiliar nas atividades cotidianas, tanto no trabalho como na 

diversão [2]. Weiser considerava que as tecnologias mais profundas 

são aquelas que desaparecem. Elas se misturam com os objetos do 

dia a dia até que se tornam indistinguíveis no ambiente em que 

estão embarcadas [1]. 

A realização da Computação Ubíqua tornou-se possível graças aos 

recursos de hardware (e.g. smartphones, tablets, sensores e outros 

equipamentos com alto poder de comunicação e processamento) e 

de software disponíveis [13]. Conforme a Figura 1, a Computação 

Ubíqua é fruto da evolução de alguns outros paradigmas que 

tiveram início com a computação de mainframe. Nesta primeira 

fase, os computadores de grande porte ocupavam o cenário da 

época com grande poder de processamento de informação. 

Posteriormente, veio a fase da computação pessoal, segunda fase, 

conhecida pelos computadores de pequeno porte e de baixo custo, 

destinados exclusivamente ao uso pessoal ou a um pequeno grupo 

de indivíduos. Em seguida, tem-se a terceira fase ou a era da 

computação distribuída. Esta se caracterizou pela dispersão de 

componentes de hardware e de software que se comunicam e 

executam como um único sistema. Então, na quarta fase ou fase 

atual, há a concretização da Computação Ubíqua. [14] 

A Computação Ubíqua se difere da Computação Pervasiva no que 

se refere a manutenção da conexão e configuração de serviços 

necessários mesmo durante a mobilidade do usuário. O conceito de 

pervasividade diz respeito a embarcação de computadores no 

ambiente de forma invisível ao usuário e sem garantia de muita 

mobilidade [15]. Apesar dessas diferenças, a definição dos dois 

conceitos se aproxima bastante, o que leva este trabalho a 

considerar Computação Ubíqua e Pervasiva como sinônimas. 
 

 
Figura 1. Evolução da Computação Ubíqua 

Adaptado de [14] 
 

2.1 Principais Conceitos e Características de 
Computação Ubíqua 
Com base em [6] e em [13], após observados alguns projetos de 

sistemas ubíquos, foram levantadas características    fundamentais 

 

 
 

 

1 https://www.arduino.cc/ 
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para a descrição dos conceitos proeminentes da Computação 

Ubíqua. Essas características são, segundo os autores [6] [13]: 

1. Adaptabilidade: capacidade do sistema se adaptar às 

mudanças do ambiente e dos dispositivos para realizar as 

tarefas requeridas pelo usuário de forma otimizada; 

2. Descentralização: característica que permite a 

distribuição das responsabilidades entre diversos 

dispositivos espalhados no ambiente. Cada dispositivo 

tem sua função específica; 

3. Descoberta automática de serviços: os serviços 

disponíveis no ambiente são descobertos de forma 

automática pelos dispositivos dos usuários, que podem 

fazer escolhas e configurações manuais nesses serviços; 

4. Escalabilidade: capacidade do sistema permanecer 

funcionando de forma efetiva mesmo diante do aumento 

do número de recursos ou usuários; 

5. Heterogeneidade: capacidade do sistema suportar uma 

grande variedade de dispositivos e serviços sem 

comprometer seu funcionamento; 

6. Interoperabilidade: capacidade dos sistemas se 

comunicarem, sem a intervenção de usuários, para a troca 

de informações ou de dados; 

7. Invisibilidade: capacidade dos sistemas se tornarem 

invisíveis para os usuários, seja pela sua incorporação em 

objetos do dia-a-dia ou pela realização de suas funções 

sem chamar a atenção de quem os usa; 

8. Onipresença: capacidade dos serviços e sistemas se 

moverem, inclusive com a troca de dispositivos, dando a 

sensação ao usuário de estar usando o mesmo serviço ou 

sistema; 

9. Sensibilidade ao contexto: característica que permite 

um sistema inferir as necessidades do usuário sem que 

seja necessário determiná-las explicitamente, conforme o 

contexto em que o usuário está inserido; 

10. Tolerância a falhas: capacidade do sistema se recuperar 

após falhas sem deixar que o usuário perceba. 

A Computação Ubíqua concretiza-se através de sistemas 

computacionais que possuem componentes de hardware e de 

software integrados para a realização de tarefas, por meio da 

execução coordenada de atividades, a qual inclui troca de 

informações, invocações de serviços e compartilhamento de 

recursos [6]. Pode-se, então, experimentar as idealizações feitas por 

Weiser e que não eram possíveis em seu tempo, tais como relógios 

inteligentes que medem os batimentos cardíacos, smart TVs, que 

podem ser conectadas à Internet e controladas por smartphones, 

sistemas de recomendação e espaços multimídia interativos. 

 

2.2 A Computação Ubíqua em Sala de Aula 
Conceitos de Computação Ubíqua são vistos em diferentes 

disciplinas nas universidades. Pode-se citar Redes Móveis Sem Fio, 

Sistemas  Distribuídos,  Interação  Humano-Computador, Internet 

 

 

2 http://phonegap.com/ 

3 https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

das Coisas ou mesmo aquelas dedicadas exclusivamente ao ensino 

de Computação Ubíqua. 

Em [10], por exemplo, descrevem um cenário de organização de 

disciplinas que possuem conceitos e práticas de Computação 

Ubíqua na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Essas aulas 

estão organizadas em três partes: exposição teórica, seminários e 

práticas em laboratório [10]. 

Na exposição teórica, são apresentados os conceitos fundamentais 

de Computação Ubíqua e trabalhos que abrangem, de forma mais 

generalizada, o estado da arte relacionado ao tema. No momento da 

apresentação de seminários, o foco é analisar criticamente as teorias 

e as soluções existentes para resolução de problemas relacionados 

aos conceitos ubíquos. 

Nas práticas em laboratório, o objetivo é programar variados 

dispositivos, para justificar o entendimento do que foi visto na 

teoria. O foco é a concepção, a execução e a análise de 

experimentos, com a posterior apresentação dos resultados obtidos. 

Em alguns cursos pesquisados, as disciplinas relacionadas à 

Computação Ubíqua possuem estruturas similares a apresentada 

por Chalmers [10], com as práticas sendo realizadas na maior parte 

do tempo em Android e, eventualmente, em PhoneGap2. 

A seguir, alguns trabalhos relacionados diretamente ao tema desta 

pesquisa são listados. Optou-se por aqueles que trazem modelos de 

curso e sistemas para o desenvolvimento das aulas práticas. 

 

2.2.1 Introdução à Computação Ubíqua Usando 

SenseBoard 
Em [8], tem-se a descrição de um módulo, My Digital Life 

(TU100), criado para auxiliar estudantes novatos da graduação, da 

educação a distância, no desenvolvimento de programas ubíquos. 

Eles experimentam, de maneira lúdica, a prática de conceitos de 

Computação Ubíqua por meio de um hardware chamado de 

SenseBoard, que pode ser programado com a linguagem Sense, 

uma linguagem em blocos semelhante ao Scratch3. 

O dispositivo SenseBoard, citado em [8], é uma placa, com input, 

output e alguns sensores, baseado no microcontrolador Arduino4, 

conforme mostra a Figura 2. 
 

 
Figura 2. SenseBoard 

Fonte: [8] 
 

O SenseBoard surgiu devido à necessidade de uma ferramenta mais 

simples do que Arduino ou Phidgets, por exemplo, para alinhar a 

compreensão   dos  alunos  em  disciplinas  de  computação    com 

 
 

4 https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction 
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experiências de Computação Ubíqua no mundo real. A ideia era 

que não fossem exigidos muitos conhecimentos prévios, como em 

eletrônica, em circuitos ou em linguagem de programação. Isso 

possibilitou o uso dessa ferramenta em aulas práticas à distância 

por alunos novatos da Open University. 

Como o público-alvo de [8] é de alunos novatos, não se poderia 

exigir que estes já trouxessem uma bagagem de conhecimento em 

linguagens de programação. Por isso, foi adotada uma extensão da 

linguagem Scratch, o Sense, que se baseia na estrutura de ligação 

de blocos. 

É possível ver que [8] trabalha o ensino de conceitos de 

Computação Ubíqua por meio da experimentação prática desses 

conceitos, sem exigências de conhecimentos prévios em 

programação. No entanto, o ponto negativo é que, aparentemente, 

o trabalho foi descontinuado, pois o hardware SenseBoard não está 

mais disponível para a venda e a linguagem Sense, apesar de poder 

ser baixada, apresenta-se bastante instável, parando de funcionar 

com muita frequência. 

 

2.2.2 Programação Interativa Pervasiva - PIP 
Os autores em [9] apresentam uma ferramenta (Programação 

Interativa Pervasiva (PIP)) voltada para o ensino de habilidades 

elementares de programação em conjunto com conceitos de 

Internet of Things (IoT). O PIP é um cenário que envolve a 

programação de um conjunto de “coisas” para fornecer alguma 
funcionalidade coordenada (e.g. um reprodutor de música para de 

tocar no momento em que um telefone começa a chamar). Assim, 

os estudantes aprendem conceitos básicos de lógica de 

programação (e.g. if/else) por meio da escrita de regras. 

Como exemplo de uma prática com o PIP, conforme ilustra a Figura 

3, tem-se que três componentes devem ser controlados: um 

telefone, uma lâmpada e um media player. Para isso, as regras 

devem ser escritas de tal forma que, quando o telefone chamar, as 

luzes aumentarão o brilho e o media player parará de tocar. 

O PIP poderia ser usado para o ensino de alguns conceitos ubíquos 

a estudantes sem muita bagagem de programação. No entanto, 

ficaria mais limitado à prática da programação e da comunicação 

entre sensores e objetos. A ferramenta, contudo, não foi encontrada 

para a realização de possíveis testes. 
 

 
Figura 3. PIP 

Fonte: [9] 

2.2.3 Ensino de Computação Pervasiva para Alunos 

de Ciência da Computação 
Em [7], existe a preocupação de ensinar Computação Pervasiva a 

estudantes do primeiro ano do curso de Ciência da Computação. O 

termo Computação Pervasiva é sinônimo, atualmente, de 

Computação Ubíqua. A ideia desse trabalho é que esse ensino seja 

por meio do desenvolvimento de projetos pervasivos, que possam 

inferir o contexto dos alunos através do reconhecimento de padrões, 

por exemplo. 

Além de projetar e desenvolver os sistemas pervasivos, os alunos 

são levados a demonstrar as funcionalidades de seus projetos e 

como os fizeram. Para fornecer suporte a esses projetos práticos, 

como ilustra a Figura 4, existem os laboratórios equipados com 

LEGO Mindstorms NXT 2.0 para a parte física a ser controlada. 

Além disso, eles dispõem do ambiente de trabalho matemático 

MATLAB, sendo usado como meio de programação para controlar 

o LEGO NXT. 
 

 
Figura 4. Exemplo de aula em laboratório 

Fonte: [7] 
 

Apesar de ser um hardware robusto, fácil de programar, móvel e 

escalável, os pontos negativos do LEGO são que ele possui o custo 

alto e limitação no que diz respeito a seus sensores e atuadores. 

Além disso, existe uma forte limitação do tipo de sistema pervasivo 

que pode ser construído. 

 

2.2.4 Um Curso de Computação Ubíqua 
Em [10], é apresentada a estrutura básica de um curso de 

Computação Ubíqua e, dentro dessa estrutura, estão as aulas 

práticas em laboratório, que duram em média duas horas. A teoria 

e a prática são executadas em paralelo e, mesmo que ligadas, ainda 

funcionam de maneira independente uma da outra. 

Dispositivos chamados Phidgets são usados nas aulas práticas, 

conforme ilustra a Figura 5. Esses possuem APIs fornecidas em 

várias linguagens de programação. Por conta disso, os alunos, com 

habilidades em outras linguagens de programação, podem realizar 

a parte prática do trabalho sem maiores restrições, mesmo que a 

linguagem padrão escolhida pelo curso seja Java, por exemplo. Isso 

os permite se concentrar melhor no tema proposto pelo projeto, sem 

se preocupar com o aprendizado de alguma nova linguagem. 

Apesar de existirem equipamentos semelhantes que pudessem 

substituir os Phidgets, como Motes e Arduino, o autor do trabalho 

não optou pelo uso destes. Essa escolha decorre do fato de que o 

uso de Motes ou Arduinos causaria uma mudança no foco da 

disciplina, que passaria a requerer dos estudantes maior 

conhecimento de programação em C e programação de hardwares 

embarcados. 
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Figura 5. Exemplo de aula prática utilizando Phidgets 

Fonte: [10] 
 

O ponto negativo desse trabalho é o custo médio para aquisição dos 

dispositivos utilizados e a ausência de um ambiente de apoio às 

aulas práticas para auxiliar na visualização dos conceitos 

apresentados. 

 

2.3 Análise Crítica dos Trabalhos 
Relacionados 
Os trabalhos relacionados foram resumidos na Tabela 1, na qual 

cada trabalho relacionado analisado anteriormente representa uma 

coluna. É possível visualizar os projetos já desenvolvidos e suas 

características, além das semelhanças e das diferenças entre eles. 

Alguns dos projetos apresentados trabalham com hardware e 

software feitos, inicialmente, para outras finalidades. Isso significa 

que esses artefatos podem não abordar os conceitos de Computação 

Ubíqua diretamente, o que pode exigir mais empenho e criatividade 

dos professores para a elaboração de atividades práticas. Observa- 

se então a utilização de kits SenseBoard, ferramentas Web, LEGO 

Mindstorms NXT, MATLAB e Phidgets. Não foram encontrados, 

até o momento, trabalhos acadêmicos que utilizem os smartphones 

como artefato para as aulas práticas de Computação Ubíqua, apesar 

desse dispositivo ser bem popular entre os estudantes. 

Com os avanços da pesquisa nas áreas de Computação Móvel e 

Redes Sem Fio, houve grande popularização no uso de diversos 

dispositivos nos últimos anos, tais como tablets, smartphones e 

smartwatches, por exemplo. Isso gerou maior demanda por 

aplicações voltadas para esses dispositivos, assim como também se 

passou a exigir maior poder de processamento desses artefatos 

móveis [16]. Levando em consideração [17], é possível afirmar que 

o sucesso e a popularidade de aplicações e serviços móveis 

resultaram em um aumento ainda mais significativo no número de 

dispositivos móveis no mundo inteiro. Esses dispositivos já se 

tornaram parte essencial na vida das pessoas, que os usam para os 

mais diversos fins e em diferentes contextos. Com base no exposto, 

torna-se mais viável a utilização de smartphones para o apoio às 

aulas práticas de Computação Ubíqua. 

Isso devido à maioria dos estudantes possuir tal objeto, além do 

professor também poder dispor, com menos dificuldades, de alguns 

aparelhos para a realização dessas práticas. 

 

3. A FERRAMENTA PROPOSTA 
O objetivo da ferramenta proposta é contribuir para a seguinte 

questão de pesquisa: 

QP1: Quais características devem existir em uma ferramenta de 

apoio ao ensino de Computação Ubíqua de forma a melhorar o 

entendimento dos conceitos teóricos por parte dos estudantes? 

Este trabalho visa conceber, desenvolver e avaliar um ambiente 

Web, sincronizado com uma aplicação móvel Android, conforme 

ilustra a Figura 6. Esse ambiente pode auxiliar professores e alunos 

na prática de conceitos teóricos de Computação Ubíqua. Essa 

ferramenta, em um primeiro instante, foca em algumas 

características de Computação Ubíqua, tais como adaptabilidade, 

descoberta automática de serviços, heterogeneidade, 

interoperabilidade e sensibilidade ao contexto. Para cada um destes 

conceitos, são disponibilizadas seções com informações teóricas, 

exemplos de implementações, simulações das camadas de um 

sistema ubíquo e práticas de programação relacionadas a cada 

conceito estudado. 

A ideia é que para cada conceito estudado (e.g. heterogeneidade e 

sensibilidade ao contexto) sejam criados Objetos de Aprendizagem 

(OA) que exemplifiquem o funcionamento desses conceitos. Os 

alunos poderão visualizar melhor o fluxo da interação entre as 

camadas que compõem os sistemas ubíquos, enxergando como 

funcionam a comunicação e o compartilhamento de informações 

entre sistemas, ambientes e pessoas. Espera-se facilitar o 

entendimento dos conceitos de Computação Ubíqua com a 

ferramenta proposta, visando aumentar a criação de aplicações 

ubíquas e facilitar a utilização de mais dispositivos, que se 

conectarão a outros dispositivos, pessoas, coisas e lugares. Será 

considerado, neste trabalho, a noção de Objeto de Aprendizagem 

como: 

“(...) recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis 
em diferentes ambientes de aprendizagem elaborados a 

partir de uma base tecnológica. Desenvolvidos com fins 

educacionais, eles cobrem diversas modalidades de ensino: 

presencial, híbrida ou a distância; diversos campos de 

atuação: educação formal, corporativa ou informal; e, 

devem reunir várias características, como durabilidade, 

facilidade para atualização, flexibilidade, 

interoperabilidade, modularidade, portabilidade, entre 

outras” [18] 

Tabela 1. Trabalhos Relacionados. 
 

 
SenseBoard [8] PIP [9] Pervasive Computing [7] 

Pervasive Computing 
Classroom [10] 

Tipo Desktop e hardware Desktop Desktop e hardware Hardware 

Público-Alvo Graduação - EAD Sem restrições Graduação Pós-graduação 

Nível do Público Sem exigências Sem exigências Sem exigências 
Conhecimentos de 

programação 

 
Objetivo 

Explorar Computação 

Ubíqua por meio de 

experimentos práticos 

Ensinar conceitos de 
programação 

Ensinar Computação 

Pervasiva através de projetos 

Ensinar Computação Pervasiva 

por meio da prática em 

laboratório 

Recursos 
Exigidos 

Kit SenseBoard e 

Linguagem Sense 
Ferramenta PIP instalada 

LEGO Mindstorms NXT e 

MATLAB 
Phidgets 

Custo Financeiro Médio/alto Baixo Alto Médio/alto 

Fácil Disponibilidade Kit não disponível para 

compra5; 

Linguagem disponível6 

Material não disponibilizado 

e não encontrado 

LEGO NXT 2.07 não 

disponível para compra; 

MATLAB8 disponível 

Sim para Phidgets9 
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Figura 6. Características das aplicações 
 

Conforme a Figura 6, a parte Web da ferramenta possui parâmetros 

de configuração da aplicação móvel, apresenta um fluxograma dos 

dados de uma aplicação ubíqua e possui área voltada à 

programação. Alunos e professores possuem acesso diferenciado à 

essa parte Web, pois o professor faz as configurações para serem 

visualizadas nos celulares de todos os estudantes, enquanto os 

alunos visualizam suas próprias configurações em seus próprios 

aparelhos. A parte móvel traz acesso a sensores e atuadores do 

próprio dispositivo utilizado, usa dados reais e fictícios e simula o 

comportamento das configurações feitas no ambiente Web. 

 

4. METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho é a do Design Centrado no 

Usuário (DCU), na qual o desenvolvedor não só imagina como será 

a interação do usuário final com o sistema que será criado, mas 

também testa essa mesma aplicação com usuários reais para dar 

validade ao trabalho. Segundo [19], o DCU é a prática de criar 

produtos de forma que os usuários sejam capazes de utilizá-los com 

o mínimo de stress e o máximo de eficiência. 

Essa metodologia tem se mostrado bastante eficaz para a concepção 

de sistemas, pois destaca a importância do aperfeiçoamento e 

refinamento do projeto por meio dos testes de prototipagem [20]. 

O DCU foi escolhido para validar melhor a ferramenta que será 

criada, a fim de evitar excesso de informações e funcionalidades 

inúteis, deixando essa ferramenta de acordo com as necessidades 

reais dos usuários finais. As etapas do DCU estão divididas em 

quatro partes, como mostra a Figura 7. 

A primeira parte é identificar os requisitos dos usuários e do cliente. 

Isso foi feito por meio de entrevistas, guiadas por um questionário 

preestabelecido, a professores que ensinam ou ensinaram, em 

algum momento, conceitos de Computação Ubíqua em suas 

disciplinas do ensino superior (graduação e pós-graduação). Além 

disso, também foi aplicado um questionário aos estudantes que 

fizeram alguma disciplina com conceitos de Computação Ubíqua. 

Duas modalidades diferentes de levantamento de requisitos 

(entrevista e questionário) foram escolhidas para serem aplicadas 

com professores e com alunos. Isso pelo fato de ser necessário 

identificar e perceber melhor do cliente (os professores) a estrutura 

e organização das aulas, assim também como eram feitas as práticas 

em sala de aula e quais as maiores dificuldades. Por isso, optou-se 

pela realização de entrevistas, devido ao nível qualitativo dos 

dados, com os professores, conforme o guia de [14]. 
 

 
Figura 7. Metodologia de pesquisa inspirada no DCU 

Fonte: [21] 
 

Para os estudantes, que representam parte dos usuários do projeto, 

foi escolhida a aplicação de questionário com perguntas de maioria 

múltipla escolha. O intuito era facilitar o preenchimento e gerar 

maior número de dados. 

 
 

5www.ouw.co.uk/dp/178007395X 

6ww.open.edu/openlearnworks/mod/oucontent/view.php?id=22780%3F 

7shop.lego.com/en-US/LEGO-MINDSTORMS-NXT-2-0-8547 

8www.mathworks.com/downloads 

9www.phidgets.com/ 
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A segunda etapa do DCU é o momento de criar soluções 

alternativas, que foram desenvolvidas depois do estudo e da 

avaliação de vários trabalhos. A partir de algumas ideias postas no 

papel, foi construído o primeiro protótipo testável, consolidando a 

terceira fase do DCU. Em seguida, a avaliação do protótipo com os 

usuários finais foi feita, para que o trabalho pudesse ser validado e 

os resultados apresentados. 

Das etapas do Design Centrado no Usuário, tem-se, no início, a fase 

de revisão do estado da arte, na qual pesquisas e estudos de 

trabalhos semelhantes à proposta e relacionados ao tema de 

Computação Ubíqua foram analisados. 

 

5. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS 

5.1 Professores 
Algumas entrevias com professores foram feitas a fim de se 

conhecer quais conceitos, na visão deles, eram considerados mais 

importantes. Também procurou-se identificar a experiência do 

professor, a organização do curso, os materiais usados em aulas 

práticas, o número de práticas, as dificuldades relacionadas ao 

ensino de conceitos de Computação Ubíqua e como eles imaginam 

um ambiente para a prática de Computação Ubíqua. Assim, foram 

entrevistados três professores do Brasil e uma professora brasileira 

que leciona em uma universidade da França. 

As entrevistas foram feitas de forma presencial ou pelo aplicativo 

Skype e guiadas por um questionário10. Elas levaram, em média, 

trinta minutos cada e foram gravadas com ciência e permissão dos 

participantes. Os entrevistados são identificados neste trabalho 

como Professor 1, Professor 2, Professor 3 e Professor 4 com o 

intuito de garantir o sigilo da identidade dos participantes. 

Dentre as questões apresentadas no questionário-guia, apenas as de 

maior relevância para a análise dos dados estão discriminadas a 

seguir: 

1. Você utiliza algum ambiente/kit para ensinar 

Computação Ubíqua? Se sim, qual? 

 Professor 1 = Android Studio; 

 Professor 2 = Não utiliza um ambiente específico, 

mas vários; 

 Professor 3 = Android Studio; 

 Professor 4 = Não utiliza. 

2. Quais as dificuldades que você encontra no ensino dos 

conceitos de Computação Ubíqua? 

 Professor 1 = Muito conteúdo para pouco tempo e 

aplicação da teoria na prática; 

 Professor 2 = Aplicar teoria na prática; 

 Professor 3 = Complexidade dos conceitos de 

Computação Ubíqua, dificuldade de ver como os 

conceitos teóricos são aplicados na prática; 

 Professor 4 = Muito conteúdo para pouco tempo. 

3. Na sua opinião, o que esse ambiente interativo deveria 

ter? 

 

 

10      https://goo.gl/forms/MHdyKuCtnBkB3whx1 

 Professor 1 = Comportamento de informações 

contextuais e teoria; 

 Professor 2 = Simulação do comportamento de 

dispositivos e atuação de sensores; 

 Professor 3 = Conceitos de sensibilidade ao 

contexto, como modelar informações contextuais 

importantes para a aplicação, adaptação da 

aplicação conforme as informações de contexto; 

 Professor 4 = Vídeos, tutoriais que expliquem o 

funcionamento de ferramentas já existentes (e.g. 

arduino ou raspberry) e OA's que incrementem a 

aprendizagem. 

4. Qual o conceito de Computação Ubíqua você considera 

como o mais importante para o ambiente interativo? 

 Todos os professores elegeram a Sensibilidade 

ao Contexto. 

Diante das respostas, pode-se perceber que a maioria dos 

professores não possui um ambiente específico para o ensino de 

Computação Ubíqua, utilizando, algumas vezes, o Android Studio. 

Isso contribui para que o ambiente proposto adote, como 

plataforma base, o próprio Android, por ser gratuito e usado por 

boa parte dos professores. 

As três últimas perguntas são extremamente relevantes para esta 

pesquisa. Elas apontam as maiores dificuldades que os professores 

têm em sala de aula, o que eles imaginam que o ambiente proposto 

por este trabalho tenha e o conceito considerado por eles como o de 

maior relevância para o ensino de Computação Ubíqua. 

 

5.2 Estudantes 
Foi também aplicado um questionário11 com alguns alunos. Ele era 

composto por onze questões. Esse questionário foi aplicado de 

forma online, via grupos de disciplinas no Facebook que tinham 

relação direta com Computação Ubíqua ou que eram 

exclusivamente sobre o assunto. 

O objetivo do questionário foi saber dos estudantes se eles 

possuíam experiência de programação no momento da realização 

da disciplina, se tinham aulas práticas de Computação Ubíqua, se 

usavam alguma ferramenta para as aulas práticas, quais os 

conceitos que eles mais tinham dificuldade de entender e o que eles 

esperavam do ambiente proposto. 

Depois da disponibilização dos questionários em grupos de 

disciplinas no Facebook, obteve-se o total de trinta respostas. Os 

alunos, em geral, eram de cursos ligados à tecnologia de algumas 

universidades brasileiras. Uma análise mais detalhada das 

principais respostas pode ser vista a seguir. 

Os resultados dos questionários indicam que a maioria dos 

estudantes tiveram aulas práticas dedicadas à Computação Ubíqua. 

Quando perguntado o que eles utilizavam nessas práticas, a maioria 

respondeu que usava o Android Studio como ambiente. Tem-se 

então um ambiente/plataforma de maior difusão devido a, 

provavelmente, sua gratuidade e a sua maior adesão, por usuários, 

no mercado de dispositivos móveis. 

Uma outra pergunta foi relacionada aos conceitos mais difíceis de 

se entender na ausência de aulas práticas. A maioria dos estudantes 

 

11 https://goo.gl/forms/f7j2IUeCtOFmpBP73 
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respondeu que o conceito de “middleware” foi o mais difícil de se 
entender, seguido por “adaptação” e “sensibilidade ao contexto”, 
conforme ilustra a Figura 8. 

Quando perguntados sobre o que deveria ter no ambiente proposto 

por este trabalho, a maioria respondeu que, como mostrado na 

Figura 9, deveria haver “simulação do comportamento de sensores 

e serviços a partir da inserção de parâmetros”. Na sequência, 
falaram de “programação de códigos Android, pré-moldados pelo 

ambiente, para visualização, em dispositivos móveis, dos conceitos 

ubíquos” e “representação gráfica dos conceitos teóricos”. 
 

 
Figura 8. Conceitos difíceis de se entender na ausência de 

aulas práticas por estudantes 
 

Figura 9. Features do ambiente segundo os estudantes 
 

6. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO PRIMEIRO PROTÓTIPO 
A partir da elicitação de requisitos, o primeiro protótipo começou a 

ser delineado. A proposta do ambiente em sua totalidade é que para 

cada conceito de Computação Ubíqua estudado, haja um Objeto de 

Aprendizagem (OA) que possa ajudar no seu entendimento. Para a 

estruturação desse primeiro OA, escolheu-se o conceito 

considerado como mais importante pelos professores: sensibilidade 

ao contexto. A escolha desse conceito, também permite auxiliar os 

estudantes na introdução daquele que eles julgam mais difícil de se 

entender: middleware. Isso porque para explicar sensibilidade ao 

contexto, propõe-se mostrar um fluxo de dados em camadas. Nessa 

estruturação de camadas, algumas delas teriam uma função 

semelhante ao de middleware, mediando e interpretando a 

informação que é recebida do ambiente e apresentada ao usuário 

por uma aplicação móvel. 

A primeira versão do OA requer configurações para executar 

alguns comportamentos de um sistema sensível ao contexto. Em 

outras palavras, escolhas são feitas no ambiente Web a fim de fazer 

a  aplicação  móvel  capturar  e usar  informações  de  contexto do 

usuário, adaptando o seu comportamento ao que foi especificado 

[22]. 

 

6.1 Arquitetura do Protótipo 
O primeiro protótipo do OA sobre sensibilidade ao contexto divide- 

se em duas partes: Web e móvel. Para a comunicação entre esses 

dois componentes, foi criado um servidor Web em Ruby. Esse 

servidor estabelece a comunicação via WebSocket dentro de uma 

mesma rede wi-fi. Assim, a porta e o endereço IP da máquina onde 

está rodando o cliente Web são colocados no cliente móvel. A 

conexão entre as duas partes da ferramenta pode ser de um cliente 

Web para vários móveis ou de um cliente Web para um móvel. Isso 

permite o professor executar uma determinada atividade prática 

para visualização nos dispositivos de todos os alunos ao mesmo 

tempo ou cada estudante realiza uma determinada tarefa e verifica 

o comportamento da ferramenta em seu próprio dispositivo. 

 

6.1.1 Cliente Web 
O cliente Web foi desenvolvido utilizando-se HTML e JavaScript. 

Este cliente traz uma estrutura em camadas, onde sensores podem 

ser habilitados, desabilitados e configurados de acordo com o 

contexto do usuário, além da inserção de parâmetros e de tomadas 

de decisão. Nessa parte da ferramenta, novas regras contextuais 

também podem ser criadas. Todas as configurações realizadas no 

cliente Web podem ser visualizadas e testadas no cliente móvel. Da 

forma que foi pensado e criado, esse componente faz uma analogia 

com as camadas de um sistema sensível ao contexto do Context 

Toolkit proposto por Dey [23]. 

Segundo Context Toolkit de Dey, conforme a Figura 10, as 

abstrações realizadas para a construção dessa arquitetura facilitam 

o entendimento de conceitos para a construção de aplicações 

sensíveis ao contexto. Conforme essa arquitetura, a camada mais 

básica é a de sensores, que mostra a disponibilidade de sensores que 

uma aplicação pode acessar. Mais acima, está a camada de widgets, 

que encapsula uma informação do contexto do usuário, como local 

ou uma atividade, e gera uma interface para aplicação, escondendo 

os detalhes de implementação. Depois, tem-se a camada de 

agregadores, que mescla informações contextuais, como 

localização e luminosidade, por exemplo, para gerar uma nova 

informação contextual, como nível de segurança do local. Por 

último, tem-se os interpretadores, que interpretam informações de 

contexto de baixo nível, valor de luminosidade em lúmens, 

transformando-as em informações de nível superior, por exemplo 

uma barra horizontal que é preenchida ou esvaziada à medida que 

a luminosidade aumenta ou diminui respectivamente. 
 

 
Figura 10. Componentes do Context Toolkit proposto por Dey 

[23] 
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No ambiente proposto, conforme a Figura 11, o fluxo dos dados 

pode ser observado por meio da ativação das camadas, que são 

habilitadas conforme a camada inferior vai sendo ativada pelo 

aluno ou pelo professor. Tem-se o total de cinco camadas nessa 

versão Web. A camada de sensores mostra os sensores disponíveis 

para serem usados, podendo ser habilitados ou desabilitados pelo 

usuário. Há então GPS, sensor de luminosidade, acelerômetro e 

sensor de temperatura ambiente rodando em arduino. Nessa 

primeira versão, o GPS e o sensor de temperatura ainda não foram 

implementados. No entanto, ao selecionar o sensor de GPS 

aparecem localizações (coordenadas e nomes de ruas) criadas 

estaticamente, apenas para serem utilizadas em uma primeira 

prática em sala de aula. O sensor de temperatura ficou totalmente 

desabilitado, somente indicando o local do próximo sensor a ser 

implementado, com o intuito de instigar, nesse primeiro momento, 

a curiosidade e o debate entre os estudantes. 

A camada de widgets é responsável por mostrar, na aplicação móvel 

do usuário, informações adquiridas pelo sensor habilitado. A 

camada de interpretadores interpreta informação de baixo nível e 

apresenta uma de nível superior. Os agregadores juntam dados dos 

sensores para gerar uma nova informação contextual de alto nível. 

Na tomada de decisão, tanto podem ser utilizados os dados dos 

sensores como as informações contextuais geradas pelos 

agregadores. 
 

 
Figura 11. Esquema da Tela do Objeto de Aprendizagem 

sobre Sensibilidade ao Contexto 
 

A representação da Figura 11 se assemelha a arquitetura do Context 

Toolkit proposto por Dey [23]. Isso porque simplifica, para os 

alunos, a apresentação do fluxo de dados que uma aplicação 

sensível ao contexto possui no decorrer das camadas. Na 

representação proposta por este trabalho, tem-se o acréscimo de 

mais uma camada, a de tomada de decisões, onde um atuador do 

celular (e.g. lanterna) pode ser ativado ou desativado conforme a 

captura de informações configuradas pelo usuário no ambiente 

Web. 

 

6.1.2 Cliente Móvel 
O ambiente móvel foi criado em versão Android. Essa tecnologia 

foi escolhida por ser gratuita e a mais utilizada pelos professores 

em suas aulas práticas. Nessa parte da ferramenta, observa-se o 

comportamento de um sistema sensível ao contexto conforme as 

configurações feitas no ambiente Web pelo professor ou pelos 

alunos. O sistema móvel é inicialmente uma tela em branco, que 

vai sendo preenchida conforme as configurações dos usuários na 

ferramenta Web. Assim, se o sensor de luminosidade for iniciado 

dentro da camada de widgets no sistema Web, conforme mostra  a 

Figura 11, valores em lúmens aparecem no sistema móvel, como 

ilustrado na Figura 12, de acordo com a variação de intensidade da 

luz do ambiente real captado pelo sensor do celular. 

Conforme pode ser visualizado na Figura 12, a aplicação móvel só 

apresenta as informações, configuradas pelo usuário no ambiente 

Web, à medida que elas vão sendo adquiridas do seu contexto. 

Assim, o sistema apresenta, no topo, conforme foi configurado, um 

indicador para mostrar quais tipos de sensores estão ativos na 

aplicação e um valor de luminosidade, em lúmens, obtido a partir 

do sensor do próprio dispositivo. Tem-se também as coordenadas e 

um mapa de localização. Além disso, há a barra de progresso 

referente a interpretação de luminosidade, juntamente com um 

classificador do nível da luz, que varia entre “no light”, “dim”, 
“low” e “bright”. Mais abaixo, está o interpretador do acelerômetro, 

que apresenta valores em X, Y e Z à medida que o dispositivo é 

chacoalhado. Na parte D da Figura 12, tem-se um alerta indicando 

que, segundo as configurações que o usuário fez no ambiente Web, 

o local onde ele se encontra é considerado seguro. Da mesma forma 

que aparece um alerta para indicar que o local do usuário é seguro, 

também pode aparecer um alerta de local perigoso ou ser ativada a 

lanterna do dispositivo caso não haja luz. Isso depende das 

configurações feitas na parte Web da ferramenta. 
 

 

Figura 12. Reflexo da execução no dispositivo móvel das 
configurações realizadas no ambiente Web 
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7. TESTE DO PRIMEIRO PROTÓTIPO 

7.1 Perfil 
O teste do primeiro protótipo, como ilustra a Figura 13, foi 

realizado numa disciplina de introdução a Computação Móvel e 

Ubíqua de um curso de graduação de uma universidade pública 

brasileira. A prática foi feita guiada por um questionário12 que 

explicava o que devia ser feito e pedia a apresentação e 

interpretação dos resultados obtidos através do sistema. A sala foi 

dividida em dois trios e três duplas, que responderam também, ao 

final da prática, a um questionário13 de avaliação da ferramenta. 
 

 
Figura 13. Primeiro teste da ferramenta em sala de aula 

 

7.2 Material 
Existiam cinco computadores desktop configurados com sistema 

operacional Linux Ubuntu 15.10, com Python nativo e Ruby 2.3.1, 

rodando o cliente Web. Para cada uma dessas máquinas, foi gerado 

um APK com o endereço IP e a porta correspondente a elas. Os 

estudantes se agruparam nos computadores disponíveis e 

instalaram, em seus próprios smartphones, o aplicativo referente 

apenas à máquina em que estavam executando a atividade proposta. 

Os dispositivos utilizados variavam em tamanho, modelo, marca e 

versão do sistema operacional Android. 

 

7.3 Procedimento 
Estabelecida a comunicação dos clientes Web e Android, os alunos 

foram orientados a seguir um questionário para a realização da 

atividade prática. Em umas das questões, por exemplo, os 

estudantes foram solicitados a habilitar o sensor do acelerômetro e 

descrever o que seu widget e interpretador realizavam. Deviam 

apresentar também screenshots do que era mostrado na tela do 

dispositivo móvel, conforme suas configurações na aplicação Web. 

Deviam ainda testar os parâmetros de sensibilidade do interpretador 

do acelerômetro e descrever a funcionalidade deles. 

Outros exemplos do passo a passo a ser seguido eram questões 

como “Combine agora o acelerômetro e a luminosidade para a 
tomada de decisão. O que aconteceu no aplicativo móvel? ”, “Após 
a realização destas simulações, como você pode diferenciar os 

widgets de interpretadores? ” e “Utilize os contextos de alto nível 
para definir os triggers complexos e modifique o seu contexto atual 

para que a lanterna seja acendida.”. 
 

7.4 Instrumento de Avaliação 
O questionário era composto de quinze perguntas. Os estudantes 

tiveram o tempo em aula de uma hora e trinta minutos para 

conseguir concluir completamente a atividade. Assim, todos os 

alunos finalizaram com êxito a proposta, além de responderem a 

avaliação sobre o ambiente. 

A avaliação do Objeto de Aprendizagem (OA) se deu logo após seu 

uso e levou em consideração três aspectos básicos:   Pedagógicos, 
 

 

12 bit.ly/praticaCompUbiqua 

Requisitos e Interface. Esta abordagem foi proposta por [24], no 

qual pode ser verificado que os OAs analisados por ele são voltados 

à parte de Material Didático. Assim, foram feitas algumas 

adaptações para que se pudesse usar esse modelo aplicado a um 

software. 

A abrangência e a simplicidade de avaliação foram as principais 

vantagens observadas nesse modelo, que é aplicado na forma de 

questionário para que o público alvo possa responder e, a partir daí, 

ser feita uma análise sobre os dados. A escala usada no experimento 

foi a Likert, uma modificação da escala original, que usava 

simplesmente respostas dicotômicas para as perguntas. 

 

8. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 
Obtiveram-se oito respostas dos alunos que participaram do 

experimento em sala de aula, alguns responderam o questionário 

em dupla, outros de forma individual. 

Os aspectos pedagógicos dizem respeito a orientação pedagógica 

do Objeto de Aprendizagem, ou seja, se ele foi construído com 

diretrizes mais voltadas ao Construtivismo ou Behaviorismo, por 

exemplo. Além disso, permite saber sobre o uso efetivo do OA do 

ponto de vista pedagógico na ótica dos alunos. Isso pode ser notado 

na percepção dos estudantes sobre como esse OA se comporta em 

relação a eles. Conforme mostra a Figura 14, o OA apresenta 

diferentes caminhos para solucionar problemas segundo 87,5% dos 

participantes; corroborando com 62,5% de alunos que não acham 

que a navegação entre os níveis de dificuldade do OA seja linear e, 

por fim, 75% concordam que o OA provê informações adaptadas 

para diferentes estilos de aprendizagem. A Figura 15 ilustra que 

62,5% dos participantes, contra 25%, acreditam que o Objeto de 

Aprendizagem instiga pesquisas em fontes externas a eles. Nesse 

caso, o OA necessita ainda de mais melhorias para instigar sempre 

o aluno na busca de fontes de informação externa. Esses fatores 

juntos, permitem concluir que o OA esteja mais próximo de uma 

ferramenta que, na percepção dos alunos, seja construtivista. E 

como 100% dos alunos acham que este OA os instigou a interação 

em grupo, há um forte indício que ele possa ser usado para ações 

sócio-interacionistas, do ponto de vista pedagógico. O OA também 

se mostrou, pelo que foi observado, muito efetivo para o fim a que 

foi destinado. 
 

 

Figura 14. Aspectos Pedagógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 https://goo.gl/forms/RYLEvCSacXv9lVF52 
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Figura 15. Aspectos Pedagógicos 

 
No aspecto de requisitos, o OA é avaliado quanto a sua robustez, 

presença de erros, desempenho e suporte a multiplataformas. A 

Figura 16 mostra que 87,5% dos interagentes observaram algum 

erro na execução do OA, quer seja na parte Web ou na parte móvel. 

Em termos de desempenho, 37,5% dos entrevistados acham que o 

uso intenso do OA vai interferir em sua performance e 37,5% 

acham que não. Ficando 25% sem opinião sobre esta questão. Já 

quanto a aplicação móvel, 62,5% dos participantes acreditam que o 

OA possa ser usado em smartphones dos mais simples aos mais 

avançados. Com relação à parte Web, 37,5% dos entrevistados 

acham que ela pode ser usada em diferentes Sistemas Operacionais, 

tais como Linux, Mac OS X e Microsoft Windows, ficando 62,5% 

sem opinar sobre esse quesito. Nesse Caso, no aspecto requisitos, o 

sistema apresenta desempenho mediano para alta escalabilidade, 

mostrando ainda que satisfaz em multiplataforma e em diversos 

tipos de dispositivos. 
 

 

Figura 16. Aspectos de Requisitos 

 
Por fim, foi avaliado o aspecto de interface apresentado pela Figura 

17. Quanto ao uso de rótulos e títulos para orientação do 

interagente, 62,5% dos alunos concordaram que a ferramenta 

possuía bons recursos e 37,5% não tiveram opinião sobre o assunto. 

Quanto aos recursos gráficos e elementos gráficos utilizados, 50% 

dos participantes gostaram e 25% não tiveram opinião sobre o 

assunto, ficando 25% com opinião de que estes elementos não 

estariam bons. No geral, portanto, a interface estaria mediana, 

suprindo as necessidades básicas de boa parte da turma, mas 

precisando ser melhorada. 

Figura 17. Aspectos de Interface 
 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresenta como foco a concepção, desenvolvimento 

e avaliação de um ambiente para auxiliar professores e alunos em 

aulas práticas de Computação Ubíqua. Como já descrito, foi 

possível verificar, através do levantamento bibliográfico inicial, 

que existem alguns trabalhos tratando sobre a temática de materiais 

para o auxílio em aulas práticas de Computação Ubíqua. Porém, 

eles se utilizam de componentes ou ferramentas com outras 

finalidades base, o que não supre a maior parte das necessidades 

das práticas em sala de aula. 

Os resultados mostram a importância e a necessidade de uma 

ferramenta voltada especificamente para o ensino prático dos 

conceitos de Computação Ubíqua. O ambiente proposto ainda está 

em fase inicial de desenvolvimento, tendo sido feito somente um 

Objeto de Aprendizagem para um conceito específico de 

Computação Ubíqua, que foi o de sensibilidade ao contexto. Nesse 

OA desenvolvido, foi possível debater e executar diversos 

exercícios relacionados ao conceito estudado, facilitando a 

interação entre professor-aluno e aluno-aluno, além do aprendizado 

compartilhado. 

Com a ferramenta proposta, foi possível ilustrar o que se caracteriza 

como contexto do usuário, como esse contexto é percebido pelas 

aplicações sensíveis ao contexto e o que estas podem fazer 

conforme as configurações dos usuários para a variância de 

contexto. A teoria ensinada em sala de aula passou então a ser 

exemplificada pela ferramenta proposta, o que gerou mais 

discussões sobre o tema. Isso também promoveu interações mais 

frequentes entre professor-aluno e aluno-aluno com a finalidade de 

sanar dúvidas ou explicar características do conceito estudado. 

Pretende-se continuar com as entrevistas e questionários aplicados 

com professores e alunos, a fim de se ter mais dados que possam 

contribuir ainda mais com a estruturação do ambiente. Esse 

primeiro protótipo também será aperfeiçoado para a realização de 

novas aulas práticas e avaliações em sala de aula. Além disso, mais 

propostas de conteúdos para a ferramenta serão concebidas e 

implementadas, assim como novos Objetos de Aprendizagem com 

outros conceitos de Computação Ubíqua também serão 

desenvolvidos. 
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ABSTRACT 
This paper addresses a proposal with two scenarios of realistic 

simulation for the skills development of the students in a Technical 

Nursing Course Federal Institute of Education, Science and 

Technology Roraima (IFRR) - Boa Vista Câmpus Center. The ICU 

simulation lab (Intensive Care Unit) uses a high fidelity human 

simulator, SimMan®, from the Laerdal company. Two scenarios 

are presented: blood pressure measurement and decision-making in 

situations of cardiac arrhythmias in a multidisciplinary team. The 

skills development of the students doing the Technical Nursing 

Course concerning this technological resource allows changes, new 

concepts and methods of teaching and learning. As perfect a 

specific technique or procedure to minimize risks, iatrogenic errors 

and adverse events to the patient. 

RESUMO 
O trabalho aborda uma proposta de ensino utilizando simulação 

realística para o desenvolvimento de habilidades dos alunos do 

Curso Técnico em Enfermagem (CTEnf) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) – Câmpus Boa 

Vista Centro. O laboratório de simulação de UTI (Unidade de 

Terapia Intensiva) utiliza um simulador humano de alta fidelidade, 

SimMan®, da empresa Laerdal. Os cenários usados na simulação 

realística foram a aferição da pressão arterial e arritmias cardíacas 

com tomada de decisão em conjunto com uma equipe 

multidisciplinar. O desenvolvimento das habilidades dos alunos do 

curso técnico em enfermagem com este recurso tecnológico da 

engenharia biomédica permite mudanças, concepções e novos 

métodos do ensino e da aprendizagem. Assim como aperfeiçoar 

uma técnica ou procedimento específico de forma a minimizar 

riscos, erros iatrogénicos e eventos adversos ao paciente. 

 

Categories and Subject Descriptors 

D.2.1 [Software Engineering]: Requirements/Specifications – 

elicitation methods. D.2.2 [Software Engineering]: Design Tools 

and Techniques – user interfaces. H.5.2 [Information Interfaces and 

Presentation]: User Interfaces – input devices and strategies (NUI) 

– interaction styles (direct manipulation) – prototyping – screen 

design – user-centered design. H.5.3 [Information Interfaces and 

Presentation]: Group and Organization Interfaces – 

evaluation/methodology. K.3.1 [Computer Uses in Education]: 

Collaborative Learning. 

General Terms 

Measurement, Experimentation, Security, Legal Aspects. 

Keywords 
Realistic simulation, learning with scenarios, high fidelity human 

simulator, blood pressure, cardiac arrhythmias. 

1. INTRODUÇÃO 

A UTI é uma área crítica do hospital reservada à internação de 

pacientes exigindo atenção e experiência profissional especializada 

de forma contínua [1]. 

Modelos de simulação da fisiologia humana em diversos níveis, 

tecnologias e funcionalidades são utilizadas por décadas na 

educação em saúde, incluído em currículos educacionais de 

universidades no mundo inteiro [2, 3]. Estes modelos são também 

utilizados nos treinamentos continuados em habilidades nas 

certificações e re-certificações profissionais. 

A simulação é utilizada por escolas de educação em saúde 

demonstrando resultados positivos e sendo validados por meio de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 348  - 353. Santiago de Chile.
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trabalhos científicos, diminuindo os riscos para a equipe 

multidisciplinar e principalmente para o paciente [4]. 

No estágio atual da tecnologia, a simulação realística é uma 

tecnologia moderna de caráter inovador na aprendizagem clínica e 

comportamental. É utilizada para desenvolver, avaliar e aprimorar 

as habilidades técnicas dos alunos na área da saúde, assim como 

contribuir no ensino, pesquisa e extensão com metodologias ativas. 

O recurso de simulação realística permite apresentar cenários 

similares a casos reais onde os alunos possam aprimorar seus 

conhecimentos técnico-científicos, raciocínio clínico, 

desenvolvimento de habilidades, tomada de decisão, trabalho em 

equipe e a ética profissional [5-7]. 

O curso técnico de enfermagem do IFRR – Câmpus Boa Vista 

Centro em seu laboratório de simulação de UTI utiliza um recurso 

de simulação realística para o aluno familiarizar-se com o futuro 

ambiente de trabalho e desenvolver habilidades profissionais. Para 

a realização dos cenários utiliza-se o simulador humano de alta 

fidelidade SimMan® da empresa norueguesa Laerdal. 

O SimMan® simula diversas características da fisiologia humana, 

destacando-se: respiração, sons pulmonares, sinal de 

eletrocardiografia, sons cardíacos, pressão arterial, pulsação, sons 

de Korotkoff, com proximidade realística da anatomia humana e 

resposta conforme a ação do usuário totalmente adaptada para 

qualquer cenário visando o aperfeiçoamento técnico e a formação 

inicial e continuada (FIC) [8]. 

Este artigo apresenta dois cenários em simulação realística 

utilizando o SimMan® como um recurso de engenharia biomédica 

para consolidar os conceitos teóricos e práticos antes de serem 

aplicados em paciente humano. Os cenários propostos são voltados 

aos alunos do curso técnico em enfermagem para desenvolver as 

habilidades psicomotoras e comportamentais na: aferição da 

pressão arterial com esfigmomanômetro e estetoscópio; e para 

identificar situações de arritmias cardíacas com tomada de decisão 

em conjunto com uma equipe multidisciplinar. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido no laboratório de simulação de UTI 

do IFRR – Câmpus Boa Vista Centro. A programação dos 

parâmetros e características do cenário no simulador SimMan® é 

realizada no aplicativo do produto.  

A Figura 1 apresenta a metodologia proposta pelo trabalho 

inserindo o operador do simulador (técnico), o professor da 

disciplina e os alunos no cenário de simulação. 

 

Figura 1. Metodologia de uso de simulação realística no 
laboratório de simulação de UTI e interação entre os atores 

Na Figura 1, conforme o conteúdo programático da disciplina, o 

professor desenvolve, em conjunto com o operador do simulador, o 

cenário de simulação realística a ser vivenciado pelos alunos. Na 

execução do cenário o operador de simulador pode atuar, se 

necessário, com o objetivo de controlar possíveis intervenções 

inesperadas.  

Nos cenários, através da imersão do aluno no contexto de 

simulação de uma situação profissional real, é possível visualizar e 

discutir o desenvolvimento de habilidades com base nas ações do 

futuro profissional durante e após a simulação realística dentro de 

um ambiente hospitalar. 

O simulador, por meio do operador ou professor, pode comunicar-

se com o aluno, seguindo orientações ou respondendo perguntas, 

ou seja, há interação entre paciente e futuro profissional. Ademais, 

o aluno é observado pelo professor na avaliação formativa para 

desenvolver suas habilidades quanto aos procedimentos realizados. 

A simulação realística possibilita a proximidade e familiaridade 

com o paciente (SimMan®) permitindo ao aluno aprimorar seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes com esta tecnologia. 

São descritos os dois cenários e é apresentada a abordagem 

utilizada para o desenvolvimento das habilidades. 

2.1. Cenário 1 – Simulação Realística para 
Aferição da Pressão Arterial 

O cenário proposto para a aferição da pressão arterial (PA) faz uso 

do estetoscópio biauricular e do esfigmomanômetro do simulador, 

como é apresentado pela Figura 2. 

 

Figura 2. Apresentação do Cenário 1 - Aferição da PA do 
SimMan® no laboratório de simulação de UTI do IFRR – 

Câmpus Boa Vista Centro 

Apresentou-se em aulas teóricas e práticas aspectos de 

biossegurança onde o profissional da área da saúde deve ter seus 

próprios equipamentos de trabalho como: esfigmomanômetro, 

medidor de saturação do oxigênio e estetoscópio.  

Dando ênfase ao estetoscópio, é um equipamento individual não 

recomendado para uso coletivo. As olivas são locais propícios para 

o desenvolvimento do fungo Malassezia. Há pelo menos 14 

espécies conhecidas deste microorganismo patogênico 

normalmente presente na orelha. É contagioso, podendo espalhar-

se pela corrente sanguínea e para identificá-lo somente com a 

tecnologia da biologia molecular [9]. Desta forma por normas de 

biossegurança no laboratório e ambientes hospitalares, cada aluno 

utiliza o seu próprio estetoscópio nas aulas práticas e não se 

recomenda o empréstimo destes equipamentos. 
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No cenário da Figura 2 são apresentadas situações de pressão 

arterial normal, hipertensão e hipotensão, executadas 

sequencialmente conforme os frames da Figura 3: initial state; 

frame1 e frame2 com duração de um minuto, com base nas VI 

Diretrizes da Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia [10].  

A programação do SimMan® para este cenário é constituída por 

diagrama de blocos, onde cada frame da Figura 3 apresenta as 

atividades de simulação a serem executadas de forma sequencial 

e/ou das respectivas ações aos alunos. 

Neste cenário o aluno afere três pressões arteriais do SimMan® 

num período máximo de três minutos por meio do estetoscópio e 

esfigmomanômetro, para desenvolver a habilidade em auscultar os 

sons de Korotkoff.  

Outro aspecto relacionado no cenário é a adaptação e familiaridade 

auditiva com o instrumento de trabalho conforme sua resposta em 

frequência. A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos da 

programação utilizada no cenário 1. 

 

Figura 3. Cenário 1 – Programação no SimMan® para a 
aferição da pressão arterial 

As programações dos frames para as respectivas simulações dos 

sinais fisiológicos de PA da Figura 3 são explanadas da seguinte 

forma: 

• initial state, apresenta os sinais vitais normalizados 

com 80 batimentos por minuto, SpPO2 = 98 %; 

temperatura corporal (Tblood) = 37,2 °C; 

frequência respiratória (awRR) = 12 

respirações/min e pressão arterial = 120/80 mmHg. 

O frame é executado por um minuto (FT = 1:00), 

passando para o cenário do frame1; 

• frame1 apresenta uma PA alta, ou seja, uma 

hipertensão com um minuto de execução. As 

demais configurações dos parâmetros fisiológicos 

são mantidas. Somente a configuração da PA foi 

alterada. Mantêm essas condições por um minuto 

passando para o cenário do frame2; 

• frame2 continua as mesmas especificações 

fisiológicas do initial state com exceção da PA. A 

PA apresenta uma hipotensão (90/40 mmHg), 

finalizando a última etapa do procedimento da 

Figura 3. 

A avaliação formativa da habilidade em auscultar os sons de 

Korotkoff se dá por meio da observação clínica do professor no 

procedimento executado pelo aluno, como a comunicação com o 

paciente, a especificação e colocação correta do manguito, a 

aferição (ou medição) da PA e a interpretação dos valores obtidos 

com a pressão arterial do SimMan®. 

2.2. Cenário 2 – Simulação Realística para 
identificação de Arritmias Cardíacas 

O cenário 2 insere o aluno em uma equipe multidisciplinar numa 

simulação de condições de arritmias cardíacas sendo necessária a 

análise da situação e a tomada de decisão quanto ao uso de 

desfibrilador, devido a um evento de fibrilação ventricular com o 

paciente SimMan® durante a simulação. 

No cenário apresentado na Figura 4, há dois desfechos na ação da 

equipe. O desfecho 1 atua na detecção e atuação da fibrilação 

ventricular, onde espera-se o procedimento correto na utilização do 

desfibrilador por duas vezes no SimMan®. O desfecho 2 consiste 

na falha da equipe na tomada de decisão resultando o óbito do 

paciente (SimMan®). 

 

Figura 4. Apresentação do cenário 2 - Situação de arritmia 
cardíaca do SimMan® no laboratório de simulação de UTI do 

IFRR – Câmpus Boa Vista Centro 

A Figura 5 apresenta a programação do cenário da Figura 4. O 

paciente apresenta inicialmente sinais vitais normais e 

inesperadamente (ao decorrer dos 45 segundos – initial state) 

ocorre uma fibrilação ventricular (FV) conforme programado no 

frame1. 

O frame1 está programado para atuar por quatro minutos com a 

simulação de fibrilação ventricular. Na sequência será executado o 

frame2 ou frame3, dependendo exclusivamente da identificação da 

situação de fibrilação ventricular e da tomada de decisão pela 

equipe. Durante os primeiros quatro minutos o SimMan® 

encontra-se em estado de fibrilação ventricular apresentado pela 

Figura 7, precisando ser identificado e executado imediatamente os 

procedimentos para desfibrilação. 

No frame1 a equipe deve executar uma tomada de decisão tendo 

em vista a fibrilação ventricular (FV). Como solução deve-se 
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utilizar um desfibrilador aplicando-o por duas vezes no SimMan® 

até um tempo máximo de quatro minutos. 

A depender da ação tomada pela equipe que analisou-se o estado 

do SimMan®, tem-se duas opções de desfecho para o cenário, 

conforme descrito pelo frame2 (atendimento correto menor que 

quatro minutos) e pelo frame3 (atendimento não eficiente – maior 

que quatro minutos). 

 

Figura 5. Programação no SimMan® do cenário 2 – Arritmia 
cardíaca e tomada de decisão 

No frame2 da Figura 5 tem os sinais vitais normais, idênticos ao 

initial state da Figura 3, e o frame3 apresenta uma arritmia 

cardíaca de asístole, ou seja, o paciente entra em óbito. 

Conforme a programação da Figura 5, o professor atua como 

observador durante a execução do cenário. Avalia as habilidades e 

a participação do aluno na equipe como: participação na tomada de 

decisão, agilidade dos procedimentos técnico-científicos, 

comunicação e usabilidade no desfibrilador. O professor 

conscientiza a equipe que a cada minuto é crucial para a redução de 

possíveis sequelas ou até a morte do paciente (SimMan®). Este 

cenário permite também aprimorar outras características como a 

atitude, a autoconfiança e o trabalho em equipe. 

3. RESULTADOS 

Exemplos de simulação da PA de cada frame da Figura 3 são 

apresentados na Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados do cenário 1 – Detalhes de telas do 
monitor multiparamétrico do SimMan® apresentando as 
situações do cenário 1: (A) PA normal 120 mmHg por 80 

mmHg. (B) PA alta (hipertensão) 190 mmHg por 94 mmHg. 
(C) PA baixa (hipotensão) com 90 mmHg por 40 mmHg. 

Os valores e gráficos apresentados na Figura 6 são para orientar o 

operador do simulador e o professor quanto a atuação do aluno no 

cenário referente ao tipo de pressão arterial que está aferindo no 

SimMan®. 

Na Figura 6 os alunos não poderiam visualizar a tela do monitor 

multiparamétrico neste cenário 1, pois apresenta o valor da pressão 

arterial programada no SimMan®, isso implicaria no objetivo, que 

é aferir a PA do SimMan®. Neste cenário, o monitor 

multiparamétrico é mantido desligado, para não interferer nos 

procedimentos da aferição da PA pelos alunos. 

A Figura 7 apresenta a tela do monitor multiparamétrico mostrando 

o estado atual do SimMan® do cenário 2 com ausência dos 

batimentos cardíacos e da frequência respiratória, devido a 

fibrilação ventricular. 

 

Figura 7. Resultados do cenário 2 - Tela do monitor 
multiparamétrico do SimMan® em estado de Fibrilação 

Ventricular durante a execução do frame1 

Com a execução da fibrilação ventricular, apresentada na Figura 7, 

efetivando o atendimento antes de quatro minutos com um 

equipamento eletromédico de classe III denominado desfibrilador 

(em simulação utilizou-se choque com energia de 5 a 25 joules) 

aplicando-se duas vezes no local apropriado para este fim. Por 

conseguinte o SimMan® retorna com sinais fisiológicos normais 

conforme apresenta a Figura 8 devido a programação do frame2 da 

Figura 5.  
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Figura 8. Resultados do cenário 2 – Tela do monitor 
multiparamétrico do SimMan® apresentando antes de quatro 
minutos - Estado do paciente com sinais vitais normais depois 

de aplicado dois choques elétricos com o desfibrilador – 
frame2 do cenário 2 

 

 

Figura 9. Resultados do cenário 2 - Tela do monitor 
multiparamétrico do SimMan® apresentando depois de 

quatro minutos - Estado do paciente em Asístole. 

Ao ultrapassar o tempo de quatro minutos o simulador apresenta 

uma asístole, resultando o óbito do paciente (SimMan®), conforme 

a programação do frame3 da Figura 5, apresentada pela Figura 9. 

4. DISCUSSÃO 

Muitas universidades utilizam os recursos de simulação realística 

para o ensino e pesquisa, para o desenvolvimento de habilidades 

nos cursos das Ciências da Saúde e na extensão para minicursos, 

certificações e recertificações para os profissionais da saúde 

inseridos no mercado de trabalho. No Brasil destacam-se várias 

universidades que utilizam a simulação realística inserida em 

ambiente hospitalar para o desenvolvimento de habilidades nos 

alunos de graduação e residentes: USP, FANOR, UFPI, UnB, 

PUCPR e UFRGS entre as principais. 

Dentre inúmeros cenários que podem ser planejados, organizados e 

executados com base nos conteúdos específicos das disciplinas 

técnicas do CTEnf do IFRR – Câmpus Boa Vista Centro optou-se 

em apresentar os cenários da aferição da PA e da arritmia cardíaca 

com tomada de decisão. 

Na Figura 2, devido às bases epistemológicas, a simulação 

proporciona aos alunos uma interação em casos clínicos a fim de 

desenvolver habilidades e técnicas na realização das aferições de 

PA com o objetivo de aprimorar sua formação cognitiva [11]. 

A estratégia do cenário 1 proporciona programar o SimMan® com 

uma PA onde o aluno deve executar o procedimento completo de 

aferição. O professor avalia de forma quantitativa e qualitativa 

suas habilidades como: adequação do tipo de manguito (criança, 

adulto e adulto obeso) a circunferência do braço do paciente, a 

colocação correta do manguito, os procedimentos de 

biossegurança, a comunicação com o paciente, o procedimento de 

aferir a PA e como informar ao paciente.  

Propondo uma metodologia atrativa e motivadora aos alunos por 

meio da simulação realística, destaca-se o SimMan® como um 

recurso de engenharia biomédica. Uma ferramenta cognitiva ao 

ensino e aprendizagem para aprimorar as técnicas e habilidades 

necessárias. Por meio deste objeto de aprendizagem utiliza-se o 

esfigmomanômetro e o estetoscópio biauricular na ausculta dos 

sons de Korotkoff antes do aluno executar estes procedimentos em 

um paciente real [11; 12]. 

Assim, além de despertar e concretizar atributos pertinentes a 

profissão do técnico em enfermagem, proporciona um trabalho em 

equipe, senso crítico-reflexivo, estimula a motivação e confiança 

por meio de uma simulação como base em um cenário real a ser 

vivenciado por esse futuro profissional [6]. 

As Figuras 7, 8 e 9 apresentam simulações de situações reais que 

podem ser vivenciadas durante o estágio, na residência hospitalar, 

nas situações de trabalho e na vida pessoal. 

Uma forma primordial e ao mesmo tempo obrigatória na área da 

saúde é conhecer a equipe antes dos procedimentos de enfermagem 

ao paciente como: limitação, liderança, protocolos, distribuição das 

tarefas, aspectos éticos, aplicação das leis pertinentes e dos 

procedimentos determinados para uso no ambiente. 

Ainda a respeito das Figuras 7, 8 e 9 há uma mudança inesperada 

do sinal vital do paciente sendo necessário que a equipe identifique 

o que está ocorrendo com o paciente e uma tomada de decisão. O 

paciente apresentava sinais vitais normais e repentinamente entrou-

se em fibrilação ventricular. As perguntas norteadoras: - O que 

fazer? Função dos profissionais na equipe? Como deve-se 

proceder? Quais equipamentos estão disponíveis? Todo o 

comportamento da equipe é importante para o prosseguimento do 

cenário. 

O uso do SimMan® proporciona uma qualidade do futuro 

profissional com juízo clínico e ético preparando-o para o mercado 

de trabalho com reflexões da capacidade técnica em termos de 

resolução de problemas de forma autônoma, diante do aumento da 

exigência da sociedade em relação ao profissional mais qualificado, 

pronto para atuar em situações complexas e de caráter ético [5]. 

Como forma de aperfeiçoar as habilidades de alunos da área da 

saúde ao término da aula prática aplica-se usualmente o debriefing 

que significa reflexão pós-prática. A filmagem do procedimento 

auxilia no debriefing com o objetivo que os alunos visualizem, 

apontem e discutam suas próprias práticas e erros, permitindo ao 

professor orientá-los quanto aos procedimentos corretos e as 

técnicas realizadas [7]. 

O uso do simulador num processo de ensino-aprendizagem, 

minimiza-se o risco de erros adversos por parte do aluno na 

realização do procedimento em um paciente humano [13], pois na 

figura do paciente encontra-se o simulador, e caso o procedimento 

aplicado não esteja adequado, o debriefing permite uma discussão 

sobre o procedimento realizado, nivelando o conhecimento dos 
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alunos. O uso do simulador, também permite que o procedimento 

seja realizado inúmeras vezes, até o aluno apresentar completo 

entendimento e desenvoltura na utilização das técnicas e 

procedimentos. 

No desenvolvimento dos cenários, os procedimentos metodológicos 

transformados em simulação, provêm de critérios de avaliação 

formativa dentro do contexto do desenvolvimento da prática 

pedagógica. Ademais, a interação entre teoria e a prática permite 

um enriquecimento educacional com eficiência, formalizando uma 

mudança do paradigma no ensino em enfermagem comparado ao 

modelo tradicional de ensino. 

Os anseios tanto da sociedade quanto do futuro profissional 

apresente qualificação de qualidade e habilidades necessárias nos 

procedimentos clínicos lidando com a ética, segurança do paciente, 

responsabilidade e trabalho em equipe. 

5. CONCLUSÃO 

A aplicação destes cenários de simulação realística utiliza o 

SimMan® como uma ferramenta metodológica inovadora a ser 

aplicada na formação das habilidades dos estudantes do CTEnf do 

IFRR – Câmpus Boa Vista Centro por meio de mudanças, 

concepções e novos métodos do ensino e da aprendizagem. 

O laboratório de simulação de UTI realiza procedimentos com 

simulações realísticas, ou seja, aproxima-se de situações similares 

do ambiente hospitalar cujo objetivo é consolidar os conceitos 

teóricos e práticos voltados às técnicas, procedimentos específicos 

e habilidades necessárias antes da inserção do aluno no mercado de 

trabalho. 

Com esta metodologia empregada em instituições de ensino e/ou 

nos próprios hospitais, os alunos, estagiários, residentes e 

profissionais da saúde que atuam diretamente com pacientes, torna-

se uma estratatégia pedagógica para maximizar os tratamentos e 

procedimentos adequados. Minimiza-se gastos de procedimentos, 

medicamentos e tempo de internação, otimizando recursos e 

apresentando resultados de custo-efetividade.  

Outro ponto positivo da simulação realística são os treinamentos 

periódicos para o desenvolvimento de habilidades ou até mesmo 

aperfeiçoar em uma técnica ou procedimento específico de forma a 

minimizar riscos, erros iatrogênicos e eventos adversos ao paciente. 
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RESUMEN 

Los MOOCs suponen una revolución en el acceso a la educación 

superior y tienen un gran potencial para mejorar la empleabilidad 

de profesionales de distintos sectores. Sin embargo, mientras que 

el movimiento MOOC ha tenido un gran impacto en Estados 

Unidos y Europa, en Latinoamérica hay pocas universidades que 

hayan desarrollado sus propios MOOCs, a pesar del gran impacto 

potencial de éstos, debido a la extensa comunidad 

hispanohablante en la región. El proyecto MOOC-Maker busca 

transferir la experiencia ganada en Europa en los últimos años en 

el ámbito de los MOOCs a Latinoamérica a través de la 

construcción de capacidades de gestión de MOOCs (incluyendo 

formación de personal y creación de infraestructuras y unidades 

en las universidades locales) en Guatemala, Colombia y Chile, y 

mediante la creación de una red intercontinental de colaboración 

en el ámbito de los MOOCs que se extienda a lo largo de 

Latinoamérica. 

CCS Concepts 

• Applied computing → E-learning • Applied computing → 
Distance learning • Social and professional topics → Adult 
education.  

Palabras clave 

MOOCs; Capacitación; Latinoamérica; MOOC-Makers. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan 

hoy en día a retos nuevos, muchos de ellos derivados de la 

evolución que la tecnología tiene en la educación y de los nuevos 

perfiles profesionales que demanda un mercado de trabajo cada 

vez más exigente [1]. Estos retos se afrontan en ocasiones sin 

tener en cuenta la experiencia ganada por otras instituciones 

similares en aspectos como: escalabilidad tecnológica, modelo 

pedagógico, promoción y permanencia de estudiantes, etc. Por 

otro lado, la incursión laboral de los jóvenes es complicada,  como 

indican las estadísticas en Europa y Latinoamérica, 

constituyéndose en un grupo vulnerable por la falta de empleos, 

especialmente aquéllos con falta de experiencia y de formación 

adecuada [2]. 

En este contexto socioeconómico tan complicado para 

jóvenes e IES surgen los denominados MOOCs (Massive Open 

Online Courses), los cuales apuestan por extender y 

complementar la formación a lo largo de la vida a través de la 

educación abierta y de calidad. Este movimiento es una realidad y, 

como ocurrió hace más de una década con la incursión de la 

educación virtual (e-Learning), hoy en día esta nueva tendencia 

lleva a las IES a querer ofrecer MOOCs como parte de su oferta 

educativa para poder llegar a sus potenciales estudiantes y mejorar 

su visibilidad [3]. Los MOOCs permiten a las IES ofrecer 

programas inclusivos para todos, y en el caso de grupos 

vulnerables (como los jóvenes), recibir formación que pueda 

ayudarles a mejorar y completar sus competencias laborales. Por 

un lado, la exposición de las IES a la sociedad a través de los 

MOOCs puede brindar a los potenciales estudiantes una primera 

experiencia que les motive a ingresar en la universidad. Por otro 

lado, las IES pueden continuar ofreciendo formación continua y 

actualizada a sus alumnos egresados a través de los MOOCs 

(lifelong learning) [4]. Además, las tecnologías y experiencia 

ganada a través de los MOOCs se utilizan para mejorar la calidad 

de la docencia en el campus a través de los conocidos como 

SPOCs (Small Private Online Courses) [5]. La tendencia de los 

SPOCs irá en aumento, como refleja el hecho de que MIT y 

Harvard estén implementando progresivamente SPOCs en muchos 

de sus cursos de grado [6]. 

En este contexto tan cambiante para las IES, surge el 

proyecto MOOC-Maker (mooc-maker.org), el cual busca crear 

una red intercontinental entre Europa y Latinoamérica para la 

Construcción de Capacidades de Gestión de MOOCs (y SPOCs). 

Como parte de la red del proyecto MOOC-Maker se crearán y 

compartirán un conjunto de guías, buenas prácticas y cursos de 

formación para los actores principales (profesores, técnicos, 

personal administrativo…) acerca de los procesos de desarrollo de 

MOOCs (y SPOCs) de calidad. Este proyecto supone una gran 

novedad en este campo, ya que busca promover la cultura de 

MOOCs en las IES de Latinoamérica, las cuales apenas tienen 

representación en las principales iniciativas MOOC (Coursera, 

edX…). Para ello el proyecto parte de la experiencia en MOOCs y 

SPOCs de varias IES Europeas que llevan varios años trabajando 

en este campo ofreciendo MOOCs de calidad. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 354  - 359. Santiago de Chile.
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Las guías generadas en el marco del proyecto MOOC-Maker 

estarán enriquecidas por las buenas prácticas y casos de éxito de 

proyectos piloto de MOOCs implementados por las IES 

Latinoamericanas que forman parte del proyecto. Estos MOOCs 

piloto serán impartidos en abierto y estarán orientados a la 

formación en competencias básicas que permitan a los 

participantes mejorar su formación para propiciar una mejor 

inserción laboral en un mercado tan cambiante. La plataforma 

para el despliegue de MOOCs que se utilizará como referencia en 

el proyecto es Open edX (open.edx.org), al ser la principal 

plataforma MOOC de código abierto, y tener el respaldo de edX y 

de una gran cantidad de contribuidores pertenecientes a la 

comunidad Open edX. 

En lo que respecta a las estrategias de desarrollo del proyecto 

MOOC-Maker, se promueve la producción y adopción de 

Recursos Educativos Abiertos (REAs), tanto en las guías 

generadas en el proyecto como en los MOOCs ofrecidos durante 

el mismo. Además, teniendo en cuenta que el movimiento MOOC 

ha sido tradicionalmente liderado por IES de Estados Unidos y 

Europa, con la mayor parte de cursos disponibles actualmente en 

inglés, el proyecto pretende extender este movimiento al mundo 

hispanohablante, por lo que los contenidos generados en el 

proyecto serán ofrecidos principalmente en español (incluyendo 

los MOOCs desarrollados). De esta forma se pretende fomentar 

que el conocimiento generado pueda llegar a más personas en la 

sociedad de América Latina, destacando principalmente a grupos 

vulnerables, siendo estos una de las principales prioridades a nivel 

nacional y regional en la región.   

Por otro lado, hay que recordar que los MOOCs suponen un 

punto de conexión entre el aprendizaje formal y el informal. Por 

este motivo, en el proyecto MOOC-Maker se aborda el estado del 

arte y propuestas de acción para la implementación de pedagogías 

innovadoras y sistemas de evaluación, tanto para los MOOCs que 

replican cursos de docencia reglada (aprendizaje formal) como 

para las alternativas MOOC más divulgativas y conectivistas 

(aprendizaje informal), así como el reconocimiento de créditos de 

formación recibida a través de estos cursos MOOC. En este 

sentido, es importante apuntar la necesidad de estudiar la 

aplicabilidad de aquellas pedagogías y metodologías que se han 

implementado con éxito en la escala pequeña (con un número 

reducido de estudiantes) para poder ser replicadas en la escala 

masiva (con un gran número de estudiantes en un MOOC). 

El objetivo de este artículo es presentar los avances 

realizados en el proyecto MOOC-Maker, el cual es un proyecto 

innovador de transferencia de conocimiento hacia Latinoamérica, 

asentado sobre bases de análisis del estado de los MOOCs y la 

región, las necesidades de las IES Latinoamericanas, y las 

lecciones aprendidas en cuanto a estrategias pedagógicas, 

evaluación y medición de la calidad de MOOCs. Concretamente 

este artículo recoge los importantes avances realizados a lo largo 

del primer año (de tres) del proyecto MOOC-Maker, en el que se 

han asentado las bases científicas para el desarrollo de MOOCs en 

la región y la creación de la red intercontinental en torno a 

MOOCs (y SPOCs). 

El resto del artículo continúa con la Sección 2 en la que se 

presentan los objetivos del proyecto MOOC-Maker y el consorcio 

formado por nueve IES de Europa y Latinoamérica. La Sección 3 

presenta los principales resultados del primer año de trabajo en el 

proyecto MOOC-Maker. La Sección 4 detalla los siguientes pasos 

en el desarrollo del proyecto para la segunda y tercera anualidad. 

Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones del artículo. 

2. MOOC-MAKER 

El objeto global del proyecto MOOC-Maker es extender el 

movimiento de MOOCs (y SPOCs) desde Europa a 

Latinoamérica, creando una red intercontinental de IES de ambos 

continentes, reforzando la presencia de MOOCs de calidad en 

español, contribuyendo a aumentar la visibilidad de las IES de 

Latinoamérica y a la modernización de su oferta educativa y de su 

personal docente y de apoyo, y fomentando la equidad en el 

acceso a la educación de calidad, teniendo en cuenta 

especialmente a los grupos más desfavorecidos. Este objetivo 

global se divide en tres objetivos específicos: (1) Mejorar las 

capacidades de las IES socias para la gestión de MOOCs (y 

SPOCs) a través del establecimiento de guías de prácticas de 

implementación, mejora de infraestructura tecnológica y creación 

de una unidad para la formación de los actores principales en el 

desarrollo de MOOCs; (2) Fortalecer el papel de las IES socias 

para estimular un desarrollo económico y social más equilibrado y 

equitativo en Latinoamérica ofreciendo MOOCs de formación en 

competencias básicas para mejorar la inserción laboral de la 

población de grupos vulnerables; (3) Fomentar la cooperación 

sostenible entre Latinoamérica y Europa a partir de la creación de 

una red y observatorio de buenas prácticas y casos de éxito de 

gestión de MOOCs. 

2.1 Consorcio  

El consorcio está compuesto por tres IES Europeas y seis IES 

Latinoamericanas. Las tres IES Europeas son: (1) Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) de España, (2) Universidade 

Aberta, (UAb) de Portugal, y (3) Technische Universität Graz 

(TUG) de Austria. Las seis IES Latinoamericanas son: (1) 

Universidad Galileo (UG) y (2) Universidad Panamericana 

(UPANA) de Guatemala, (3) Universidad del Cauca (UCA) y (4) 

Católica del Norte Fundación Universitaria (UCN) de Colombia, 

y (5) Pontificia Universidad Católica (PUC) y (6) Universidad de 

Chile (UCH) de Chile. Seis países por tanto están representados 

en el consorcio del proyecto MOOC-Maker: España, Portugal, 

Austria, Guatemala, Colombia y Chile. 

Los 9 miembros del proyecto MOOC-Maker dan forma a un 

consorcio interdisciplinar con diferentes grados de experiencia en 

MOOCs y SPOCs, aunque merece la pena destacar que todos los 

socios tienen dilatada experiencia en tecnología educativa e e-

learning, bien porque sus grupos de trabajo llevan años 

investigando en estos temas y/o porque la IES basa la mayor parte 

de su modelo educativo en la enseñanza online, como es el caso 

de UCN.  

El consorcio está encabezado por UC3M, la cual lleva más 

de una década trabajando en e-learning y más de tres años 

trabajando con MOOCs (en las plataformas edX y MiríadaX) y 

con SPOCs (en las plataformas Open edX y Khan Academy). 

UC3M lidera además la Cátedra UNESCO “Educación Digital 

Escalable para Todos” (educate.gast.it.uc3m.es) con el objetivo de 

dar difusión a la investigación en educación abierta y MOOCs en 

Latinoamérica, y tiene una amplia experiencia en docencia e 

investigación relacionada con la creación y gestión de recursos 

educativos abiertos y MOOCs [7].  

UG actúa como líder en América Latina. UG tiene una gran 

experiencia en MOOCs como grupo creador y administrador de la 

plataforma MOOC Telescopio (telescopio.galileo.edu), la 

principal plataforma de este tipo en Latinoamérica [8][9], y tras su 

reciente entrada en el consorcio edX. UG además tiene una 

extensa experiencia docente e investigadora en aprendizaje 

presencial, semipresencial y remoto. 
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TUG y UAb son los otros dos socios europeos que aportan su 

extensa experiencia en MOOCs. En el caso de TUG destaca por 

ejemplo su investigación acerca del abandono y retención en 

MOOCs [10]. En el caso de UAb, además de ser la principal 

universidad a distancia de Portugal, destaca su participación en 

varios consorcios europeos dedicados exclusivamente a la 

investigación en MOOCs, tales como OpenUpEd (openuped.eu), 

EMMA (platform.europeanmoocs.eu) y HOME (home.eadtu.eu), 

y el desarrollo de un modelo pedagógico específico para MOOCs 

conocido como iMOOC [11]. 

En cuanto a los cinco restantes miembros de MOOC-Maker 

en Latinoamérica, PUC forma parte del consorcio de Coursera 

desde 2015 y ya ha ofrecido sus primeros MOOCs en esta 

plataforma; además, desde hace años implementa SPOCs en la 

plataforma Open edX como acompañamiento a varios de sus 

cursos de grado. UCN participa en la iniciativa Telescopio, 

promovida por UG, y desarrolla su actividad principalmente de 

forma virtual. UPANA, UCA y UCH no tienen experiencia en 

MOOCs, por lo que se beneficiarán en gran medida de los 

resultados del proyecto, aunque todos ellos tienen experiencia en 

e-learning (p. ej. UPANA tiene su propio departamento de 

enseñanza virtual conocido como UPANA Virtual 

eduvirtual.upana.edu.gt/).  

Todos los socios que forman parte de este proyecto tienen 

gran potencial y capacidad para beneficiarse de las actividades del 

mismo, debido a que son IES dinámicas, cercanas a sus 

estudiantes, flexibles, abiertas a la internacionalización y a la 

cooperación intersectorial. Además, a través de la red 

intercontinental creada en el ámbito de este proyecto se espera que 

puedan sumarse a la iniciativa MOOC-Maker nuevas 

instituciones, especialmente de países de Latinoamérica 

(incluyendo Guatemala, Colombia y Chile, pero también de otros 

países) para conseguir aumentar así el impacto en la región. 

2.2 Plan de trabajo  
El proyecto MOOC-Maker se desarrolla a lo largo de tres 

años (octubre 2015 – octubre 2018) y está cofinanciado por la 

Comisión Europea. El desarrollo del proyecto se distribuye en 

cinco paquetes de trabajo: Preparación (WP1), Desarrollo (WP2), 

Plan de Calidad (WP3), Diseminación y Explotación (WP4) y 

Gestión (WP5). 

WP1 está centrado en preparar los fundamentos de la acción 

a realizar para mejorar las capacidades de gestión de MOOCs (y 

SPOCs) en las IES socias. Se detallan dos grupos de actividades 

principales: (a) identificación del estado actual relacionado con 

los MOOCs en la Educación Superior (ES); y (b) realización de 

un diagnóstico de capacidades actuales y necesidades de las 

instituciones socias en relación a la gestión de MOOCs y sus 

diferentes aspectos como infraestructura, producción, 

experiencias, entre otros. Entre los diagnósticos a realizar destaca 

la identificación de las necesidades de formación que tienen los 

jóvenes con el propósito de mejorar sus capacidades para 

inserción laboral. WP1 se divide en 5 principales actividades: (1) 

diagnóstico del estado de arte de adopción de MOOCs e 

identificación de necesidades en las IES socias; (2) exploración 

sobre aspectos académicos y de gestión en relación a los MOOCs 

en la ES; (3) exploración sobre aspectos tecnológicos en relación 

a los MOOCs en la ES; (4) acciones hacia la formación en 

MOOCs involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la ES; y (5) diagnóstico de necesidades de formación para mejorar 

la inserción laboral apoyada por MOOCs. 

WP2 se encarga de preparar los contenidos que serán 

utilizados para mejorar la gestión en MOOCs (y SPOCs) en las 

IES participantes. Se identifican tres grupos de actividades 

principales en WP2: (1) creación del compendio de guías sobre 

aspectos académicos y sobre aspectos económicos, elaboradas a 

partir de los informes de estado del arte generados en el paquete 

WP1 y potenciadas por la experiencia de las instituciones socias 

que buscan generar guías basadas en experiencias y casos de 

éxito; (2) preparación del material de formación para los actores 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (docentes, 

técnicos, etc.); (3) preparación de los cursos que serán impartidos 

masivamente a estudiantes en abierto con el objetivo de mejorar 

sus capacidades y facilitar su inserción laboral.  

WP3 está centrado en el control de calidad con un doble 

propósito: (a) mantener la calidad del proyecto; e (b) implementar 

un plan de calidad en MOOCs basado en las experiencias, buenas 

prácticas y herramientas identificadas en el proyecto. El paquete 

está dividido en 4 actividades: (1) implementación de acciones de 

sensibilización de los socios hacia los objetivos y prioridades del 

proyecto; (2) establecimiento de procedimientos de evaluación de 

la calidad de actividades y resultados del proyecto; (3) monitoreo 

y reportes internos y externos en relación a los resultados y 

objetivos del proyecto en base a indicadores cuantitativos y 

cualitativos; y (4) desarrollo de recomendaciones generales en 

gestión de MOOC para las IES de Europa y Latinoamérica en 

función de los resultados obtenidos. 

WP4 se encarga de preparar la difusión de los productos de 

MOOC-Maker, tanto en la ES, como en eventos científicos 

relevantes, y de la explotación de los resultados. Las actividades 

buscan poner en marcha las diferentes acciones preparadas y 

desarrolladas en WP1 y WP2, teniendo en cuenta los criterios de 

calidad establecidos en WP3. Este paquete de trabajo está 

diseñado para dar a conocer los productos generados por la 

iniciativa MOOC-Maker, tanto desde el punto de vista de la 

formación de estudiantes, docentes y técnicos, como desde el 

punto de vista de la comunidad de ES y de la investigación 

científica internacional en el campo. Como parte de la 

diseminación y replicación, se organizarán seis seminarios o 

talleres relacionados con los temas principales de MOOCs (y 

SPOCs). Estos eventos se realizarán en el marco de las reuniones 

plenarias y en los distintos países del proyecto (España, Portugal, 

Austria, Guatemala, Colombia, Chile), para aprovechar la 

presencia de los socios expertos y dar visibilidad y replicar la 

acción en los países socios sedes del evento. El paquete de trabajo 

está dividido en 4 actividades: (1) preparación de plan de 

diseminación, elementos de visibilidad y difusión de resultados 

del proyecto; (2) acciones de formación en MOOCs involucrados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ES; (3) puesta en 

marcha de MOOCs de formación para mejora de la inserción 

laboral; (4) puesta en marcha de red de cooperación en MOOCs 

desarrollados en MOOC-Maker 

WP5 es una acción transversal a lo largo del proyecto y 

busca garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

WP5 tiene una relación estrecha con WP3 que establece el plan de 

calidad, y en conjunto garantizarán el alcance de los resultados y 

su calidad. WP5 está dividido en 3 actividades: (1) 

establecimiento de Comisión de Gestión del proyecto y Acuerdo 

del Consorcio entre los miembros de MOOC-Maker; (2) 

organización de reuniones plenarias (6 en total) y reuniones 

periódicas con los socios; (3) seguimiento de reportes y 

elaboración de informes hacia la Comisión Europea. 
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3. PRIMEROS RESULTADOS 

La primera anualidad del proyecto se corresponde con la fase 

de Preparación (WP1). Como parte de esta fase se ha llevado a 

cabo una análisis del estado actual relacionado de los MOOCs en 

la ES. En un primer análisis sobre la adopción de MOOCs tanto 

en Latinoamérica como en Europa se ha detectado que a fecha de 

marzo de 2016 había 418 MOOCs en Latinoamérica y 1705 

MOOCs en Europa [12]. Colombia (24%), México (22%) y Brasil 

(16%) son los mayores productores de MOOCs de Latinoamérica, 

destacando como IES con mayor producción de MOOCs el 

Tecnológico de Monterrey (México), la Universidade Estadual 

Paulista (Brasil) y la Universidad Autónoma de México (UNAM). 

Por temáticas, la mayor parte de MOOCs creados se corresponden 

a desarrollo profesional y ciencias aplicadas (48%), así como a 

ciencias formales (19%), y hay una gran presencia de plataformas 

propias para el despliegue de MOOCs (52%), frente al uso de 

iniciativas como Coursera (20%) o edX (12%). En Europa, 

España (28%), Reino Unido (25%) y Francia (15%) son los 

mayores productores de MOOCs, con la Universtat Politècnica de 

València (España), Open Univesity (Reino Unido) y UNED 

(España) como los mayores productores de MOOCs. Por 

temáticas, la mayor parte de MOOCs creados se corresponden con 

desarrollo profesional y ciencias aplicadas (34%) y ciencias 

sociales (18%). A estos datos merece la pena añadir que la 

incorporación de América Latina a los MOOCs se ha producido 

más tarde que en Europa, aunque con más intensidad 

proporcionalmente, y que la producción de MOOCs se concentra 

en pocas universidades, justificándose así la pertinencia del 

proyecto MOOC-Maker [12]. 

En esta primera etapa se han identificado también las 

necesidades en relación a gestión de MOOCs e infraestructura de 

las IES, para la creación de cursos de calidad [13]. Con respecto a 

la gestión de MOOCs es necesario definir procesos eficientes para 

la organización de los MOOCs, pago a profesores y contratos que 

consideren descargos de responsabilidad, exclusividad o 

propiedad de los contenidos. En cuanto a infraestructura 

tecnológica para la producción de cursos MOOC, es indispensable 

contar con (1) un equipo técnico para la elaboración de videos, 

que incluya cámaras de video, micrófono, iluminación, croma y 

consolas de audio; (2) un equipo de cómputo para realizar el 

proceso de postproducción; (3) software para la edición de videos, 

diseño gráfico, presentaciones y elaboración de recursos 

educativos; y (4) servidores físicos o servicios en la nube para 

alojar los cursos [13]. 

Los MOOCs y sus contenidos generados como parte del 

proyecto deben tener un buen nivel de calidad. Para ello se han 

explorado experiencias y ejemplos de éxito en el desarrollo de 

MOOCs (tanto de los denominados xMOOCs como de los 

cMOOCs) en cuanto a contenidos y estrategias educativas [14]. 

Los contenidos pedagógicos pueden clasificarse en función de su 

tipo como formales (p. ej. vídeos), informales (p. ej. redes 

sociales) y orientados al sujeto. Además los contenidos pueden 

organizarse de forma vertical (árbol) u horizontal (ramas). En 

cuanto a las estrategias pedagógicas, el diseño instruccional puede 

clasificarse en función del tiempo como síncrono, asíncrono o 

semi-síncrono, o en función de las actividades como tradicional o 

aula invertida. Además, el desarrollo y orientación de actividades 

puede enfocarse hacia la solución de problemas, o hacia la 

propuesta de tareas, proyectos y evaluaciones enfocadas a la 

solución de problemas. Finalmente, la evaluación puede basarse 

en herramientas de corrección automática, mecanismos de 

revisión entre pares o algoritmos semánticos [14]. 

Una vez desarrollado el MOOC es necesario identificar 

estrategias para su promoción y visibilidad, con el objetivo de 

conseguir un mayor número de alumnos matriculados. Las 

estrategias de promoción y visibilidad son especialmente 

importantes en el caso de IES que no se encuentran involucradas 

en ninguna de los principales iniciativas MOOC (edX, 

Coursera…), ya que normalmente la participación en alguna de 

estas iniciativas tiene asociado su propio plan de marketing 

promovido globalmente, dado que se dispone de un gran número 

de alumnos base registrados en cada una de las principales 

iniciativas MOOC. En este sentido se han  estudiado estrategias 

para promoción, visibilidad e imagen de los MOOCs a partir de 

casos de éxito, y también la importancia de los MOOCs para el 

posicionamiento de la marca de las IES donde se imparten [15]. 

Entre las buenas prácticas es importante destacar la importancia 

del idioma, los factores estéticos de la plataforma donde se 

despliega el MOOC en términos de usabilidad, accesibilidad e 

interactividad, y la promoción realizada por la institución en redes 

sociales y otros medios, más allá de su entorno cercano [15].  

Es bien conocido que muchos alumnos de los registrados en 

el MOOC nunca entran al mismo, y que las tasas de abandono de 

este tipo de cursos son elevadas. En este sentido se han estudiado 

los motivos que fomentan la deserción en los MOOCs y se han 

recopilado recomendaciones y estrategias para contribuir a 

fomentar la permanencia de los estudiantes [16]. Entre estas 

recomendaciones y estrategias se encuentran por ejemplo: incluir 

elementos de gamificación como medallas o puntos, incluir 

actividades interactivas alternando entre vídeos y ejercicios, 

diferenciar entre la deserción natural de los MOOCs y la 

provocada por el MOOC concreto, utilizar indicadores para 

detectar el abandono temprano de los estudiantes, proporcionar 

material suplementario y enlaces útiles para los alumnos, 

desplegar los cursos en el modo “self-paced” en el que cada 
alumno puede seguir su propio ritmo, incluir módulos de 

iniciación y/o nivelación en la primera o en las dos primeras 

semanas, intentar producir MOOCs más cortos (entre cuatro y 

ocho semanas), definir claramente los prerrequisitos del curso, 

incluir tutores y facilitadores para apoyar a los alumnos, promover 

el trabajo en grupo, hacer uso de los foros de discusión, entre 

otros [16]. 

A medida que las IES de diferentes partes del mundo han ido 

introduciéndose en el desarrollo de MOOCs, hemos visto que se 

ha generado una gran cantidad de contenidos y cursos. Sin 

embargo, la calidad de estos es muy variable, y no existe una 

forma única de medir la calidad de los MOOCs. Por ello, se han 

estudiado los mecanismos de evaluación de la calidad que se 

utilizan más habitualmente en el caso de los MOOCs [17]. Se 

puede concluir que existen actualmente pocos estudios acerca de 

la evaluación de la calidad. Las propuestas existentes se centran 

principalmente en aspectos administrativos, técnicos, 

metodológicos y de contenidos, pero desde una perspectiva de alto 

nivel. Habitualmente se emplean indicadores o checklists como 

acuerdo de mínimos de aquellos aspectos que deben estar presente 

en un MOOC para considerar que tiene calidad suficiente; de 

hecho, las principales iniciativas MOOC (edX, Coursera…) 
utilizan sus propios checklists antes de liberar los cursos. A pesar 

de que no existen estándares de calidad en MOOCs, sí los hay en 

el caso de Formación Virtual (p. ej. la norma UNE 66181:2012), 

por lo que los MOOCs podrían beneficiarse de su adopción. 

Finalmente, existe un proyecto europeo, llamado MOOQ (mooc-

quality.eu), coordinado por la Open University de Holanda, para 

mejorar la calidad de los MOOCs. 
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El reconocimiento de créditos a los alumnos a través de la 

realización de MOOCs es uno de los temas que suscita un mayor 

debate actualmente, y también una de las claves para fomentar la 

participación en la red intercontinental de MOOCs que se creará 

como parte del proyecto MOOC-Maker. La existencia de un 

reconocimiento cruzado de créditos entre instituciones que 

pertenezcan a la red requiere de un estudio de iniciativas similares 

[18]. Las plataformas MOOC ofrecen actualmente la posibilidad 

de obtener dos o tres certificados habitualmente: (1) de 

participación, gratuito y descargable al superar una serie de 

actividades; (2) de superación, no gratuito y que implica el uso de 

algún mecanismo de verificación de identidad; y (3) de 

convalidación, no gratuito que puede implicar el uso de 

mecanismos más complejos de verificación de identidad. Existen 

ya algunas experiencias de convalidación de créditos por parte de 

ciertas IES para alumnos que realizan sus MOOCs. Es el caso de 

la UNED, la Universidad de Granada, la Universidad Autónoma 

de Madrid o la Universidad de Alcalá, en España, o de la 

Universidad de la Matanza, en Argentina. Además, MIT ha 

anunciado la iniciativa de MicroMaster que permite tomar parte 

de los cursos de un Máster tradicional en edX y parte dentro del 

campus en un formato presencial [18]. Actualmente no existen eso 

sí iniciativas para el reconocimiento de MOOCs entre diferentes 

instituciones, como sí ocurre con los cursos tradicionales en IES 

europeas a través del programa Erasmus. 

 

4. DESARROLLO 

Una vez analizado el estado actual de los MOOCs en la ES, e 

identificadas las necesidades de los socios, el siguiente paso es 

llevar a cabo la capacitación en las IES latinoamericanas y 

demostrar esa capacitación, tal y como se establece en el plan de 

trabajo del proyecto [19], realizando al mismo tiempo acciones de 

diseminación, control de calidad y gestión del proyecto. 

Para llevar a cabo la capacitación se trabaja en dos líneas. La 

primera de ellas es la formación del personal docente y del 

personal técnico mediante la implementación de talleres en 

Guatemala, Colombia y Chile en la segunda mitad del año 2016. 

Los talleres docentes se enfocan en la realidad actual de los 

MOOCs, el diseño de este tipo de cursos y su comparación con 

otros tipos de cursos tradicionales (tanto presenciales como 

remotos), la producción audiovisual, la producción de ejercicios y 

otros recursos educativos, y la gestión de la comunicación con los 

alumnos a través de foros y otras herramientas sociales. Los 

talleres técnicos se centran en el uso de la plataforma Open edX, 

la cual ha sido elegida en el proyecto MOOC-Maker para el 

despliegue e impartición de MOOCs. La segunda de estas líneas 

es la creación de infraestructuras adecuadas en cada una de las 

IES latinoamericanas. Esta infraestructura debe ir acompañada de 

la creación de unidades de apoyo audiovisual y técnico para dar 

soporte a los profesores que vayan a desarrollar MOOCs. 

La demostración de la capacitación se lleva a cabo mediante 

la implementación de un conjunto de MOOCs de calidad que 

siguen las recomendaciones establecidas en las guías generadas 

como parte del proyecto. Al menos seis MOOCs se desarrollarán 

en el ámbito del proyecto, correspondiéndose típicamente con un 

MOOC por cada uno de los socios latinoamericanos del proyecto. 

Para ello se realizará una convocatoria de propuestas de MOOCs 

para que los socios indiquen qué MOOCs querrían implementar. 

Posteriormente se realizará un proceso de selección teniendo en 

cuenta que el foco de los MOOCs debe estar en fomentar la 

empleabilidad de acuerdo con las necesidades de la región. 

El desarrollo del proyecto incluye también la gestión de la 

calidad de los MOOCs desarrollados y también de los diferentes 

documentos generados como parte del proyecto [20]. Para 

garantizar la calidad, cada MOOC y cada documento se entrega 

progresivamente mediante sus diferentes versiones en una 

plataforma centralizada común para todos los socios del 

proyectos, y se lleva a cabo una doble revisión (en una etapa 

preliminar y en una etapa final) para garantizar la calidad del 

resultado. Este proceso se lleva a cabo desde el inicio hasta el 

final del proyecto. 

Finalmente el proyecto tiene asignado un plan de 

diseminación de sus resultados en diferentes ámbitos [21]. Este 

plan de diseminación contempla la creación de la página web del 

proyecto (mooc-maker.org), el uso de redes sociales (Facebook y 

Twitter), la creación de un newsletter periódico, la organización 

de conferencias nacionales e internacionales, la publicación de los 

resultados científicos en revistas y conferencias relacionadas, y la 

realización de entrevistas con medios de comunicación de masas. 

Todos estos eventos de diseminación se llevan a cabo desde el 

inicio hasta el final del proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES 

Los MOOCs suponen una gran oportunidad pero también un 

importante desafío para las IES. Es necesario formar 

adecuadamente al profesorado, actualizar los espacios y las 

infraestructuras del campus, y tener personal específico para el 

soporte audiovisual y técnico, entre otros. Además, es importante 

ser consciente del tiempo y esfuerzo que supone la creación del 

MOOC (y reconocerlo adecuadamente), y del potencial impacto 

que puede suponer un MOOC para la visibilidad de la institución. 

Todo ello hace necesaria una capacitación específica en aquellas 

instituciones que quieran sumarse al ofrecimiento de MOOCs. En 

este sentido Latinoamérica se ha incorporado de forma tardía a los 

MOOCs, aunque ha habido instituciones que ya han adquirido una 

notable experiencia. Ahora es necesario compartir esa experiencia 

y transferir el conocimiento generado, particularmente desde 

Europa hacia las IES latinoamericanas. 

El proyecto MOOC-Maker tiene precisamente como objetivo 

extender el movimiento MOOC (y SPOC) a lo largo de 

Latinoamérica a través de la creación de una red intercontinental, 

que en una primera fase está compuesta por IES de España, 

Portugal, Austria, Guatemala, Colombia y Chile, pero que en una 

segunda fase pretende integrar otras muchas IES de la región. 

Como parte de esta red se lleva a cabo la capacitación de personal, 

la mejora de infraestructuras, la creación de unidades específicas 

de apoyo, la generación de guías de buenas prácticas, la creación 

de MOOCs de calidad que fomenten la empleabilidad, y la 

diseminación de todo ello a través de numerosos canales.. 

El primer año del proyecto ha servido para sentar las bases 

del mismo y analizar el estado actual de los MOOCs en la ES, 

tanto en Europa como en Latinoamérica, e identificar las 

necesidades de los socios en cuento a gestión, infraestructuras. 

Los siguientes años continúan el desarrollo del proyecto con la 

capacitación de personal y el desarrollo de MOOCs.  
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RESUMEN 
Desarrollo de un software de Simulación de propósitos generales 

que permite: 

 Realizar modelos generales de diversos tipos, simularlos 

y explotar los resultados del mismo. Con una plataforma 

amigable, sin necesidad de poseer conocimientos 

específicos de programación. 

 Plasmar en el mismo software las condiciones iniciales 

del modelo y un análisis previo, que luego llevarán a la 

realización de forma automática del diagrama de flujo, 

existiendo la posibilidad de editar el diagrama del 

modelo obtenido con el fin de ajustarlo a la necesidad de 

cada una de las simulaciones en particular, y 

 A partir del diagrama de flujo y el modelo 

computacional se podrá llevar a cabo la ejecución de la 

simulación.  

 Permitir que dicha herramienta establezca una nueva 

plataforma educativa que le permita tanto al alumno 

como al docente resolver ejercicios de simulación desde 

la computadora, descubrir errores y obtener la 

corrección correspondiente de los mismos. 

 

ABSTRACT  
Development of simulation software that allows general purposes: 

Perform general models of various types, simulate and exploit the 

results. With a friendly platform, that does not need special 

programming skills. 

Incorporate the initial conditions of the model and a preliminary 

analysis in the same software , which will then lead to the 

realization of the flowchart automatically, with the possibility to 

edit the model diagram obtained in order to adjust it to the each  

simulation in particular and 

the execution of the simulation can be carried out from the 

flowchart and the computational model. 

Allow this tool to establish a new educational platform which will 

be useful for both the student and the teacher to solve exercises 

from computer simulation and also discover errors and be able to 

solve it! 

 

Palabras Clave: Simulación, Modelos, plataforma educativa 

  
1. INTRODUCCIÓN 

Diseño y desarrollo de una herramienta de software llamada 

VICTORIA, que posee diferentes características para apoyar el 

proceso de modelado y simulación de sistemas discretos. 

VICTORIA, a diferencia de otros software de simulación, crea el 

modelo computacional (diagrama de flujo) y el código fuente, a 

partir de la definición de las variables de entrada, salida, los 

eventos que afectarán al modelo y  la definición de la metodología 

de avance del tiempo que será utilizada (intervalos variables o 

fijos). 

VICTORIA permite la utilización de datos de entrada 

estocásticos, con magnitudes aleatorias que varían con el tiempo) 

a partir del uso del método de la función inversa y/o el método del 

rechazo, generando los valores aleatorios necesarios para la 

corrida de la simulación. 

VICTORIA brinda la posibilidad de ser utilizada en diferentes 

ámbitos: gestión, industrial, transporte, naval, logística, ambiental, 

entre otros. Conociendo que la simulación implica un proceso de 

experimentación, se considera que para obtener resultados válidos 

y útiles a partir de un estudio de simulación, debe tenerse la 

seguridad de que el modelo se desarrolla en forma apropiada y 

que el experimento de simulación se conduce también en forma 

adecuada. Esto implica validar el modelo de simulación, definir 

las condiciones iniciales, determinar el número de iteraciones 

(muestras) que es necesario extraer y resolver los efectos 

colaterales que se presentan cuando se lleva a cabo un 

experimento. 

VICTORIA permite, a diferencia de todas las herramientas 

disponibles en el mercado, plasmar en el mismo software las 

condiciones iniciales del modelo y un análisis previo, que luego 

llevarán a la realización de forma automática del diagrama de 

flujo. Además, existe la posibilidad de editar el diagrama del 

modelo obtenido con el fin de ajustarlo a la necesidad de cada una 

de las simulaciones en particular. Asimismo, a partir del modelo 

de flujo se podrá llevar a cabo la ejecución de la simulación 

definiendo la condición de corte de la misma.  

Dicha herramienta establecerá una nueva plataforma educativa 

que le permitirá tanto al alumno como al docente resolver 

ejercicios de simulación con el uso de computadoras, descubrir 

errores y obtener la corrección correspondiente de los mismos. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

En estos últimos años han surgido muchos tipos de lenguajes 

de programación para diseñar software de simulación de facilidad 

de uso para los usuarios. Antes, la aleatoriedad de los coeficientes 

en los modelos de simulación hacía su resolución inviable, pero 

actualmente con el apoyo de la informática, la resolución de estos 

modelos resulta muy sencilla. Hoy en día, los programas de 

simulación por computadora, proporcionan un marco de referencia 

y una interfaz gráfica de usuario para observar e interactuar de 

forma cuantitativa con las variables de un sistema a fin de 

interpretar mejor los resultados. 

Simular es una de las herramientas más importantes para 

analizar procesos complejos [1]. Dentro de las herramientas de 

simulación discreta más utilizadas en el ámbito académico y 

empresarial, podemos nombrar, entre otros, PROMODEL, 

NETLOGO, SIMUL 8, ANYLOGIC (Cabe aclarar que este 

producto también resuelve sistemas dinámicos) [2]. Uno de estos, 

específicamente el Software ANYLOGIC / Organización: XJ 

Technologies Company, permite dibujar diagramas de flujo en el 

editor de diagramas gráficos, usando elementos como: Stock, 

Flujos, Variables auxiliares, Parámetros y Conectores; presenta 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 360  - 365. Santiago de Chile.
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herramientas de análisis como la comparación de corridas para los 

diferentes parámetros establecidos; un análisis de sensibilidad 

para explorar que tan sensibles son los resultados de la simulación 

a la variación de dichos parámetros; ejecuta simulaciones 

estocásticas (es decir, no determinísticas) un número de veces, 

obteniendo la colección de salidas y viéndolo como un histograma 

(representación gráfica de una variable en forma de barras); y 

permite realizar una calibración, es decir, ajustar los parámetros 

del modelo para que su comportamiento en condiciones 

particulares coincida con un patrón conocido (observado). 

AnyLogic apoya la integración de simulaciones discretas y 

continuas, el ambiente nativo Java soporta extensibilidad, 

incluyendo código Java personalizado, permite la conexión a 

cualquier base de datos externa y, cualquier parte del modelo se 

puede guardar como objetos de una biblioteca que luego se 

pueden reutilizar.  

Por otro lado, El Grupo SIMON de Investigación en 

Modelamiento y Simulación, (Colombia), cuenta con un 

desarrollo con dos espacios de trabajo para realizar los proyectos, 

el Editor de Diagramas de Influencias y el Editor de Flujo-Nivel. 

El Editor de Diagramas de Influencias muestra las relaciones de 

influencia entre las variables del modelo. El Editor de Flujo-Nivel 

permite elaborar el modelo de simulación, es decir, el modelo 

suministrado al motor de Evolución para realizar la simulación. 

Además posee un módulo que apoya al modelador en la 

realización del análisis de sensibilidad. Este modulo permite 

generar una simulación en la cual se seleccionan las variables o 

parámetros a evaluar y los criterios de simulación definidos por el 

usuario. El software posee más de 65 funciones, incluidas en el 

paquete básico, además de los signos de operaciones y de 

condiciones. Adicionalmente, permite agregar nuevas funciones 

desarrolladas por el usuario. Permite construir diferentes formas 

de presentación de los resultados, haciendo uso de etiquetas e 

imágenes. Además de esto, el software le permite al usuario 

incluir controles para interactuar con la simulación como por 

ejemplo pausar, detener, continuar con la simulación o cambiar 

valores de algunas variables.  

VICTORIA se diferencia de los softwares descriptos 

anteriormente en virtud que permite simular dos metodologías de 

avance del tiempo: por intervalos variables y constantes. Uno de 

los módulos que se desarrolla permite que VICTORIA represente 

modelos que evolucionan a lo largo del tiempo a intervalos 

variables, permite definir el análisis previo y a partir de esta 

definición, construir un diagrama de flujo que podrá ser ajustado 

por el usuario. La metodología anterior, permite resolver modelos 

de: colas, colas con prioridades, puestos con tiempo 

comprometido (turnos), transporte, sistemas de almacenamiento 

intermedio entre otros, siendo el campo de aplicación muy 

diverso. 

El otro módulo permite resolver modelos de simulación de 

avance del tiempo por intervalos constantes, en este caso los 

modelos que mejor lo representan son: poblacionales, ecológicos, 

financieros, sistemas de almacenamiento intermedio entre otros, 

con aplicaciones muy diversas. Forrester [3]. 

Por otro lado, dicha herramienta establece una nueva 

plataforma educativa que le permite tanto al alumno como al 

docente resolver ejercicios de simulación con el uso de 

computadoras, descubrir errores y obtener la corrección 

correspondiente de los mismos. Justi R. [4] Los lenguajes de 

programación que se utilizarán son: Java EE 7 Web (Heffelfinger, 

David, [5]), HTML5 (Gauchat, J., [6]), JavaScript y PHP (según el 

módulo). El Cluster DITIC no está contemplado para el desarrollo 

del proyecto. Al momento de "salir a producción", podría ser una 

opción a evaluar. En esta primera etapa no sé contempló la 

definición de funciones o rutinas definidas por el usuario, pero se 

pretende utilizar todas aquellas rutinas de uso general que se 

encuentren disponibles en Internet.  

 

VICTORIA es un software basado en sistemas discretos que 

permite la incorporación de funciones de densidad de probabilidad 

definidas o a definir que pudieran haber sido estudiadas utilizando 

software de análisis de riesgo existentes en el mercado como por 

ejemplo; @Risk, EasyFit, Crystal Ball, entre otros. 

Lince, E. (2009) el Grupo de Investigación en Ingeniería del 

Software (GIIS) de la Universidad de Oviedo [7] posee líneas de 

investigación centradas en las metodologías y herramientas para 

calidad del software, y en particular, especializadas en las pruebas 

del software. Otro ejemplo puede verse en el grupo GRINSOFT 

del Politécnico Colombiano, cuyas líneas de investigación son: 

Línea de Investigación en Desarrollo de Software (LIDS). Línea 

de Investigación en Inteligencia Computacional (LINC). Línea de 

Investigación en Infraestructura (LIIN); y cuyo objetivo es 

contribuir en la investigación del desarrollo de software, mediante 

el estudio y tratamiento de herramientas de software propietarias y 

libres en el ámbito académico, científico y empresarial, que den 

solución a diferentes problemáticas de la institución, la industria o 

el medio en general. En ningún caso desarrollan software de 

simulación multipropósitos. En nuestro país, podemos encontrar 

muchos grupos de investigación en estas temáticas, entre los que 

se destacan: CEOS - Centro de Estudios en Optimización y 

Simulación (del ITBA) que es un centro de estudios e 

investigaciones aplicadas, especializado en la optimización y 

simulación de sistemas, orientado al desarrollo y aplicación de 

modelos operacionales avanzados y sistemas de decisión, dirigido 

por el Ing. Julio García Velasco, cuyo propósito es realizar 

estudios de modelización y simulación de procesos tanto 

industriales como de negocios y a partir de ellos estudiar formas 

innovadoras para optimizarlos, fue constituido en el año 1998, 

integrando los docentes de los cursos de Investigación de 

Operaciones y Simulación del ITBA, junto con profesionales 

especializados en modelización. Inicialmente las actividades 

estuvieron concentradas en la formación de investigadores, y a 

partir del año 2000 el Centro ha desarrollado diferentes proyectos 

de investigación aplicada, en muchos casos en colaboración con 

empresas y organismos de gobierno. Tampoco desarrollan 

software de simulación multipropósitos. LIS – Laboratorio de 

Investigación de Software (UTN –FRC), tiene como objetivos, al 

igual que nuestro proyecto: 

1- Fomentar la investigación en los alumnos de la Universidad 

Tecnológica Nacional, permitiéndoles formar grupos y presentar 

proyectos de investigación que posibiliten su desempeño y 

crecimiento académico. 

2-  Investigar, desarrollar y estudiar nuevas tecnologías de 

información. Poseen una amplia variedad de proyectos, entre ellos 

el Proyecto “Software de Simulación aplicado a entornos de e-

learning” (2009) que se ocupa de Educación virtual, Desarrollos 
para los procesos de enseñanza aprendizaje y para la transferencia 

de conocimientos en las disciplinas científicas y tecnológicas y 

Desarrollo de software, dirigido por Cárdenas, Marina Elizabeth, 

sin embargo solo se ocupa del módulo académico, sin desarrollar, 

además, un software específico de simulación. 

 

3. DESARROLLO 
3.1. Concepto de Simulación y Toma de 
Decisiones 
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El objetivo de la simulación es la obtención de información 

decisoria que permita mejorar la predicción implícita en toda 

decisión. 

 

 

 

 
Figura 1: Diagrama de Simulación y Toma de Decisiones 

 

La decisión sobre qué valor asignar a las variables U se adopta 

a partir del conocimiento de los valores tomados por las variables 

Y. 

Tomar una decisión implica la elección entre distintas 

alternativas (la elección de un valor Ui entre los posibles valores 

de U). A cada uno de esos valores de Ui está ligado un resultado 

Yi, es decir existe una relación Yi = Ri(Ui) 

El conocimiento de estas relaciones Ri permitirá predecir qué 

resultado (comportamiento) se obtendrá como consecuencia de 

cada una de las posibles acciones y por lo tanto elegir aquella que 

permita el mejor ajuste al objetivo propuesto. 

 

3.2. Análisis Previo 
Las variables se clasifican en: 

Endógenas: Son aquellas variables que se generan dentro del 

mismo sistema.  Estas a su vez se clasifican en: 

Variables de Estado: Son aquellas que muestran cuál es la 

situación del sistema a lo largo del tiempo, es decir, las que 

reflejan cómo va variando el estado del sistema a lo largo de la 

simulación. 

Variables de Resultado: Son todas aquellas variables cuyo 

valor se desea obtener en el proceso de simulación (cantidades, 

porcentajes, etc.), es decir, la información que se necesita conocer 

del modelo que refleja la realidad en ejecución, al incluir 

diferentes alternativas decisorias. Estas variables son las que 

ayudan a la toma de las decisiones. 

Exógenas: Son aquellas variables que vienen desde fuera, es 

decir, desde el medio exterior, y afectan al modelo. Ellas son:  

Variables Datos: Estas variables son tomadas exclusivamente 

de la realidad que se quiere estudiar. Vienen representadas por una 

función de densidad de probabilidad. La forma en que se 

presentan los datos, ya sea en encadenamiento de eventos o en 

densidad (cantidad por alguna unidad de tiempo), acota la 

metodología de avance del tiempo a utilizar en el proceso de 

simulación. 

Variables de control: Son aquellas variables que están 

manipuladas por la persona que toma decisiones sobre el sistema. 

Para ello, se define un lote de prueba (distintas hipótesis), y se 

corren las simulaciones para cada situación. Los resultados son 

analizados junto con cada variable de control (hipótesis de 

estudio). 

 

Las variables se clasifican en: 

Endógenas: Son aquellas variables que se generan dentro del 

mismo sistema.  Estas a su vez se clasifican en: 

Variables de Estado: Son aquellas que muestran cuál es la 

situación del sistema a lo largo del tiempo, es decir, las que 

reflejan cómo va variando el estado del sistema a lo largo de la 

simulación. 

Variables de Resultado: Son todas aquellas variables cuyo 

valor se desea obtener en el proceso de simulación (cantidades, 

porcentajes, etc.), es decir, la información que se necesita conocer 

del modelo que refleja la realidad en ejecución, al incluir 

diferentes alternativas decisorias. Estas variables son las que 

ayudan a la toma de las decisiones. 

Exógenas: Son aquellas variables que vienen desde fuera, es 

decir, desde el medio exterior, y afectan al modelo. Ellas son:  

Variables Datos: Estas variables son tomadas exclusivamente 

de la realidad que se quiere estudiar. Vienen representadas por una 

función de densidad de probabilidad. La forma en que se 

presentan los datos, ya sea en encadenamiento de eventos o en 

densidad (cantidad por alguna unidad de tiempo), acota la 

metodología de avance del tiempo a utilizar en el proceso de 

simulación. 

Variables de control: Son aquellas variables que están 

manipuladas por la persona que toma decisiones sobre el sistema. 

Para ello, se define un lote de prueba (distintas hipótesis), y se 

corren las simulaciones para cada situación. Los resultados son 

analizados junto con cada variable de control (hipótesis de 

estudio). 

 

3.3. Regla de la Tabla de Eventos 
Independientes 
En primera instancia se menciona que en la tabla sólo pueden 

escribirse eventos independientes (ninguna otra cosa). 

La tabla debe tener tantas filas como eventos independientes tenga 

el modelo (una fila para cada evento), y se escriben en la primera 

columna (clase de evento). 

En la segunda columna de la tabla: Evento Futuro No 

Condicionado, debe escribirse el mismo evento de la fila que le 

dio origen o nada. Esto se debe a que por tratarse de eventos 

independientes, un evento no puede generar (sin que medie 

condición alguna) otro evento distinto de sí mismo. 

Por último en la columna anexa condición debe expresarse la 

condición que encadena eventos, por lo tanto las variables que 

allí aparecen solo pueden ser variables de estado. Eventualmente 

pueden aparecer variables relacionadas con el tiempo. 

Tabla de Eventos Futuros (T.E.F.): 

Se llena al mismo tiempo que la TEI, ya que está formada por 

variables que contienen el momento (tiempo) en que se producirá 

un tipo de evento. 

3.4. Pasos de la metodología de avance del 
tiempo Evento a Evento (a intervalos 
variables) 
La fijación de las condiciones iniciales se realizan después de 

desarrollar el modelo, es la inicialización de variables. Como 

segundo paso se ubica el próximo evento para lo cual se necesita 

una tabla de eventos futuros para ubicar el próximo evento. 

A continuación se avanza el tiempo hasta el próximo evento y se 

determina el tipo de evento. 

La clasificación del evento, suele darse junto con el paso dos. 

Luego se determina el evento futuro no condicionado que son 

eventos que se definen como características de uno dado y se los 

coloca en la Tabla de Eventos Futuros. 
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A continuación se actualiza el vector de estado registrándolo en la 

tabla el estado actual del sistema. 

Por último se determinan los eventos futuros condicionados como 

consecuencia del estado del sistema. 

 

3.5. Pasos de la metodología de avance del 
tiempo t constante (a intervalos fijos) 
En primera instancia se fijan las condiciones iniciales después de 

desarrollar el modelo, es la inicialización de variables, etc. 

A continuación se avanza el tiempo en un t. (una unidad de t) 

Luego se consideran los eventos propios del último t, los que 

ocurren en ese intervalo de tiempo. 

A continuación se consideran los eventos comprometidos en t 

anteriores, para lo cual se debe recurrir a una tabla de eventos 

futuros. 

Finalmente se registran los eventos que se comprometen para t 

futuros. 

Se debe registrar en la Tabla de eventos futuros, el compromiso de 

ocurrencia de un evento futuro en un t determinado. 

 

3.6. Módulos del Software 
Perfiles de Usuario: La aplicación cuenta con dos perfiles de 

usuario: alumno y profesor, pudiendo realizar cada uno tareas 

distintas en el software según se detallan a continuación.  

Módulo alumno: 

 Resolver todos los ejercicios prácticos de la guía oficial de la 

cátedra Simulación. 

 Recepción de los enunciados de ejercicios prácticos desde el 

módulo Docente. 

 Ingreso de parámetros del análisis previo (metodología, 

eventos futuros condicionados, eventos futuros no 

condicionados, variable endógenas, variables exógenos, etc). 

 Resolución de distintas funciones de densidad de 

probabilidad. 

 Generación del modelo de flujo 

 A partir del modelo de flujo llevar a cabo la ejecución de la 

simulación definiendo la condición de corte de la misma y las 

variables de control. 

 Generar gráficos a partir de los resultados de la ejecución de 

la simulación. 

 Almacenar ejercicios en el disco. 

 Imprimir Ejercicios. 

 Enviar la resolución del ejercicio al Módulo Docente para 

una corrección. 

 

Modulo Docente: 

 Escritura libre de enunciado de ejercicios. 

 Publicación de enunciados de ejercicios hacia el módulo 

Alumno. 

 Realizar anotaciones sobre el ejercicio. 

 Al igual que en el módulo alumno, desde el modulo docente 

se resolverán los ejercicios, para efectuar una comparación 

posterior. 

 Corrección del Ejercicio. 

 

3.6.1. Funcionalidades: 
Realizar Ejercicio 

La tarea de realización de un ejercicio la realiza tanto el perfil de 

alumno como el de profesor y se compone de la carga del análisis 

previo, la generación del diagrama de flujo y la ejecución de la 

simulación. A continuación detallaremos paso a paso dichas 

funcionalidades: 

a. Cargar Análisis Previo  
La carga del análisis previo consiste en: 

a.1.Seleccionar tipo de ejercicio 

a.2.Cargar variables: 

• Datos 

• Control 
• Estado 

• Resultados 

Tal como se vio en el punto 3.2. 

a.3.Completar tabla de Eventos 

 

 
Figura 2: Carga de Análisis Previo- Pantalla Principal 

 

Dependiendo del tipo de ejercicio que el usuario decida realizar, 

serán distintas las tablas de eventos que deberá completar. A 

continuación se detallan las tablas existentes: 

Tipo de Ejercicio: Evento a Evento 

Se completa la tabla de Eventos Independientes siguiendo las 

reglas anteriormente descriptas 

 
Figura 3: Carga de Análisis Previo- Tabla de Eventos- 

Metodología: Evento a Evento 
 

b. Generar Diagrama 
Una vez realizada la carga del análisis previo haciendo clic en el 

botón “Generar Diagrama” se generará el diagrama de flujo del 
ejercicio correspondiente. 

 

 
Figura 4: Carga de Análisis Previo- Generar Diagrama 
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El diagrama se generará con los elementos, variables y rutinas 

“básicas” cargadas por default y el usuario deberá tener en cuenta 

los Errores y Worning que el aplicativo resalta para corregir y 

poder ejecutar la simulación correspondiente. 

El Diagrama de flujo que el usuario visualizará será como muestra 

la Figura 5, con posibilidad de incorporar los elementos que se 

observan en el margen izquierdo, siempre que sea de manera 

correcta. 

Este se realiza en forma automática, siguiendo los pasos de la 

metodología detallada, incorporando incluso alguno de los 

resultados básicos. En caso de necesitar otro tipo de resultados, o 

algunas modificaciones, pueden incorporarse como indica la 

figura 5. 

 

 
Figura 5: Diagrama de Flujo 

 

El usuario tendrá la posibilidad de trabajar y visualizar no solo el 

diagrama de flujo principal sino que también los diagramas 

secundarios seleccionándolos desde el margen superior derecho 

del diagrama como muestra la Figura 6. 

Asimismo podrá crear diagramas secundarios nuevos según los 

diagramas precargados que facilita la aplicación. 

 

 
Figura 6: Diagramas de flujo secundarios y Diagramas 

precargados 
 

c. Ejecutar Simulación 
Cuando el usuario corrigió los errores señalados en el diagrama, y 

presione “Ejecutar Simulación” la aplicación mostrará los 
resultados de la misma. 

La ejecución de la simulación consiste en poder ejecutar la 

totalidad de escenarios que comprenden la misma de forma 

simultánea.  

Mediante esta funcionalidad es posible visualizar la ejecución de 

todos los escenarios en tiempo real. 

 

d. Guardar Diagrama 
Una vez generado el diagrama, el usuario tiene la posibilidad de 

guardar el mismo para futuras modificaciones. La funcionalidad 

se observa en la siguiente figura. 

 

e. Ver análisis previo 

Desde la vista del diagrama de flujo el usuario tiene la posibilidad 

de observar el análisis previo que se encuentra realizado de 

ejercicio haciendo clic en el botón “Ver análisis previo”. 
 

 
Figura 7: Vista de análisis previo cargado 
 

f. Imprimir Diagrama 
La funcionalidad de imprimir diagrama permite imprimir solo el 

diagrama que esta siendo visualizado en la pantalla. En el caso de 

desear imprimir otro diagrama, el usuario en primer lugar debe 

seleccionarlo y luego seleccionar “Imprimir”. 
A continuación mostramos la posibilidad que brinda el aplicativo 

de imprimir dos diagramas distintos siguiendo las instrucciones 

anteriormente detalladas. 

 

g. Modificar/Eliminar Diagrama 
En primer lugar el usuario debe seleccionar el ejercicio guardado 

desde la opción “Mis diagramas”. 
Luego seleccionando el que desee de la lista de sus ejercicios 

podrá eliminar o modificar el diagrama correspondiente. 

 

h. Ejercicios de Entrega 
El usuario “alumno” tendrá la posibilidad de visualizar desde el 
aplicativo aquellos ejercicios que requieren ser realizados para 

entregar al profesor que lo solicite o bien ya fueron corregidos. 

Asimismo, los Ejercicios de entrega se dividen en: Ejercicios 

Pendientes de realizar y Ejercicios Corregidos. 

Haciendo clic en “Ejercicios de Entrega” el alumno puede 
observar esta funcionalidad. 

 

 
Figura 8: Ejercicios de Entrega 

 

NOTA: el campo correspondiente a Día Límite de Entrega es un 

atributo que establece el profesor al publicar un ejercicio en el 

caso que el mismo requiera una fecha límite de entrega. 

 
i. Perfil 
Tanto el perfil de usuario como el de profesor pueden ser 

actualizados de la misma forma. 
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Desde esta opción la aplicación permite cambiar los datos de: 

contraseña, nombre, apellido, legajo. 

 

j. Cargar Ejercicio 

Esta funcionalidad es propia del perfil “Profesor” y consiste en 
cargar el enunciado y la resolución completa del ejercicio que 

posteriormente se publicará al módulo “Alumno” para que sea 

realizado por los mismos. 

 

k. Corregir Ejercicio 

Esta funcionalidad es propia del perfil “Profesor” y consiste en 
corregir los ejercicios que a éste le llegan resueltos por los 

alumnos. 

 

Una vez que el profesor seleccionó “Corregir Ejercicio”, 
observará el listado de ejercicios que tiene disponible de 

corrección con los datos del alumno “autor del ejercicio” 

correspondiente. Haciendo clic en el botón podrá comenzar con la 

corrección. 

Luego, el profesor observa el diagrama que envió el alumno y 

tiene la posibilidad de allí mismo ver el análisis previo. 

Una vez realizada la observación del diagrama y el análisis previo, 

el profesor envía las correcciones al alumno, haciendo clic en 

Enviar Correcciones” y completando el campo de texto 

correspondiente. 

 

l. Ver ejercicios cargados 
El profesor tiene además la posibilidad de observar los ejercicios 

que están cargados en el software y desde allí publicarlos al 

módulo alumno o bien eliminarlos. 

 

m. Resultados de la corrida 

En los resultados de la corrida se pueden ver los valores finales 

que toman las variables en la simulación, y se pueden realizar 

gráficas observando la evolución de algunas variables que se 

consideren relevantes durante la corrida. Un caso típico es graficar 

algunas variables de Resultado conjuntamente con las de Estado. 

 

 
Figura 9: Resultado de la corrida 

 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
Como se vio en los puntos anteriores esta herramienta 

establece una nueva plataforma educativa que le permite tanto al 

alumno como al docente resolver ejercicios de simulación con el 

uso de computadoras, descubrir errores y obtener la corrección 

correspondiente de los mismos. Se utilizaron como lenguajes de 

programación Java EE 7 Web, HTML5, JavaScript y PHP (según 

el módulo). En esta primera etapa no sé contempló la definición 

de funciones o rutinas definidas por el usuario, pero se pretende 

utilizar todas aquellas rutinas de uso general que se encuentren 

disponibles en Internet.  

Actualmente se está trabajando en el módulo docente-alumno para 

darle mayor funcionalidad y la posibilidad de exportarlo al 

“Campus Virtual” de la Facultad para incorporar y hacer la 
herramienta mas interactiva, incluso asociándola a otras como por 

ejemplo: “Wikies colaborativas” 

Por otro lado se pretende avanzar en dos líneas de investigación, 

por un lado realizar una versión portable del producto y por el otro 

realizar efectivas explotaciones de resultados incorporando 

módulos de animación. 
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RESUMEN 
 

Los MOOC han irrumpido de forma acelerada en el ámbito de la 

educación, revolucionando las prácticas educativas y generando 

importantes expectativas. Son cursos que se definen por el gran 

número de alumnos participantes y por la heterogeneidad de los 

mismos. 

Sus características principales tales como: masivo, abierto y 

online no siempre aseguran el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje, por lo que se cree fundamental considerar aspectos 

pedagógicos en su diseño. Por tal motivo en este trabajo, se 

propone el diseño de un sistema de gestión de cursos online de 

tipo MOOC, teniendo en cuenta principalmente el formato 

curricular de enseñanza que se quiere implementar. Es decir, se 

tendrá en cuenta la estructura organizativa de cada formato y las 

características curriculares (pedagógicas-didácticas) de 

enseñanza que se requiere, y en función a ello se gestionará la 

configuración tecnológica que dé respuesta a tales 

requerimientos. Para el diseño se tendrá en cuenta a Canole [2], 

y su propuesta sobre las siete características de diseño del 

aprendizaje, enfatizando la importancia del formato pedagógico 

de enseñanza a seguir de acuerdo con las necesidades educativas 

y relacionadas con la característica de contextualización. La 

finalidad del trabajo es mejorar en un mooc el alcance de 

objetivos de aprendizaje, proponiendo una configuración más 

ajustada a las formas de construcción, apropiación y 

reconstrucción de saberes de cada formato curricular. 

Keywords 
Mooc; formato curricular; diseño pedagógico; calidad. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La educación permanente tiene como finalidad que las personas 

puedan acceder a un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. 

Bajo esta concepción se gesta la idea de una sociedad 

cohesionada y altamente participativa, en la que el desarrollo 

humano es una cuestión primordial. La educación permanente 

ofrece flexibilidad a las personas que quieren completar o 

complementar su formación en un determinado tema, o bien a 

quienes quieren aprender nuevos contenidos sobre temáticas 

particulares de su interés, como idiomas, diseño, programación, 

estadística, tecnología, etc. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que hoy, desde diferentes instituciones educativas y 

empresariales, utilizan las TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación),  en especial Internet y recursos de la Web 

como alternativas flexibles y adaptables a las necesidades de los 

usuarios, rompiendo con las barreras geográficas, ya que no 

están sujetos a horarios y asistencias a los lugares donde se 

desarrollan las clases.  

La mayoría de estas propuestas han sido desarrolladas 

fundamentándose en el concepto de e-learning, el cual nace 

como una alternativa a la enseñanza tradicional, posicionándose 

en el marco de la educación a distancia. La modalidad e-learning 

se implementa a través de plataformas virtuales o LMS 

(Learning Management Systems; Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje), y se emplean para administrar, distribuir y 

controlar las actividades de formación no presencial [15].  

En este contexto, surge una nueva modalidad de educación 

abierta, orientada a un público más amplio, los MOOC (Massive 

Open Online Courses; Cursos Online Abiertos y Masivos).  

Los Mooc representan otra forma de educación a distancia, que 

combina e-learning y los modelos de redes sociales, dejando de 

lado el modelo tradicional del primero, basado en el 

conductismo del profesor o tutor. [5] [8]  

Las principales diferencias de los Mooc con otras propuestas 

online y cursos a distancia son: a) los contenidos que ofrece, ya 

que no se trata de archivos de texto y libros digitales, sino de 

clases grabadas en videos [3]; b) se trata de un espacio web 

abierto con pocas limitaciones de concurrencia [1]; y c) el 

acceso no condicionado a la pertenencia a alguna institución [4]. 

Actualmente los Mooc se dictan a través de plataformas 

específicas que ofrecen métodos generales para la creación de 

los cursos. El formato es básicamente el siguiente: comienzan 

con un video de presentación y posteriormente se exhiben los 

contenidos a través de pequeños videos de corta duración, en 

dónde se explican las partes que se van a tratar. Los videos se 

apoyan con material de lectura y unas pequeñas pruebas de 

autoevaluación en formato tipo test, y tareas y actividades cuya 

evaluación se realiza entre pares. [12] 

Pero estos métodos generales no son suficientes, se necesita que 

las formas de estructuración y presentación de los contenidos y 

los recursos hagan posible el desarrollo de propuestas 

pedagógicas efectivas donde se logren aprendizajes 

significativos. Se requieren Moocs que se dicten teniendo en 

cuenta los principios de cada formato de enseñanza, ofreciendo 

los recursos tecnológicos apropiados para cada uno de ellos, que 

promuevan experiencias de aprendizaje variadas, que recorran 

diferentes formas de construcción, apropiación y reconstrucción 

de saberes, para que a partir de los requerimientos del docente, 

se genere un proceso de gestión a través de un sistema de 

información que detecte y proponga los recursos informáticos 

necesarios para cada caso. Cada formato implica una 

organización diferente en cuanto a la tarea pedagógica, responde 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 366  - 371. Santiago de Chile.
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a diferentes modos de intervención según los sujetos 

pedagógicos, los objetivos que se espera alcanzar, la naturaleza 

de los contenidos a enseñar y aprender, el tipo de vínculo con el 

conocimiento que se pretende generar, las modalidades de 

abordaje e indagación que se espera favorecer, y las capacidades 

que se desea desarrollar. [6] 

En base a lo mencionado, se propone el diseño de un sistema de 

gestión de cursos con características Mooc para la formación 

continua teniendo en cuenta distintos formatos curriculares de 

enseñanza. Se considera la estructura de cada formato y las 

características propias curriculares (pedagógicas-didácticas) de 

cada modalidad de enseñanza y en función a ello se gestiona la 

configuración tecnológica que dé respuesta a estos 

requerimientos. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 
Se encuentran numerosos trabajos orientados a los estándares y 

criterios de calidad de los cursos Mooc, lo que da cuenta del 

interés, siendo el diseño pedagógico, las plataformas que le dan 

soporte y los altos índices de abandono los temas más críticos, 

dado que afecta directamente la calidad de los mismos. [11] 

En cuanto a las plataformas que dan soporte a este tipo de 

cursos, en el contexto de la enseñanza superior, se han llevado a 

cabo algunos proyectos como [1] donde se plantea el desafío de 

crear una pedagogía que apoye a los individuos en su 

aprendizaje, basada en construir conexiones e intercambiar 

recursos para formar una comunidad de aprendizaje. Se 

desarrolló un sitio web en una plataforma de libre acceso que 

permitiera la integración de herramientas colaborativas, 

permitiendo a los diversos participantes la interacción en un 

espacio de comunicación virtual, logrando en él una co-

construcción del conocimiento de una forma asincrónica y 

sincrónica. 

En [14] se describe el entorno MOOC de la plataforma Quantum 

University Project, que desarrolla desde una perspectiva 

descriptiva el diseño pedagógico y la fundamentación 

paradigmática del entorno telemático. Se muestra, a modo de 

ejemplificación, la implementación didáctica del workspace del 

curso, donde los contenidos son dinámicos, interactivos y vienen 

determinados por la actividad individual y grupal. La 

metodología está basada en los principios que rigen el modelo 

integrador (socio-constructivista, conectivista e investigador). 

Con especial énfasis en el papel activo, autónomo e investigador 

del estudiante en la Sociedad global. 

Finalmente en  [10] se presenta el estudio de las funcionalidades 

de la plataforma MOOC Eliademy que permite evaluar el 

aspecto técnico de uso, administración e implementación de un 

curso abierto a ser publicado en la Universidad de San Martin de 

Porres, Perú. 

Los antecedentes mencionados anteriormente evidencian la 

importancia del diseño pedagógico en la construcción de cursos 

online masivos y abiertos, lo que lleva a considerar esta 

propuesta como mejora en la calidad pedagógica, ofreciendo 

distintos formatos curriculares de enseñanza que se ajuste mejor 

a los diferentes tipos de alumnos.  

3. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 
En contraposición a los LMS, los MOOC han surgido como una 

nueva modalidad de formación en línea, abierta, enfocado en 

constituirse como un nuevo espacio para el autoaprendizaje y el 

aprendizaje social, y que impone nuevas formas de pensar para 

lograr una nueva forma de aprender. Se trata de un ambiente en 

el que el docente ya no es el experto, sino el facilitador del 

aprendizaje, ayudando al estudiante a desarrollar las 

competencias necesarias para un buen desempeño en la 

comunidad. Siguen un diseño tecnológico que facilita la 

diseminación de la actividad de los participantes mediante el uso 

de una o varias plataformas, para dar soporte a la interacción, 

comunicación, generación de estadísticas (Learning Analytics) o 

de contenidos. [1] [13]  

En [11] se mencionan algunas limitaciones de los LMS 

relacionadas con aspectos educativos y tecnológicos:  

a) Arquitectura pedagógica subyacente que promueve un 

enfoque de carácter principalmente transmisivo, centrado en 

el profesor, y que limita el aprendizaje a un entorno en línea 

cerrado que sólo está disponible para los estudiantes 

mientras duran sus cursos.  

b) Los estudiantes se encuentran desconectados de los recursos 

abiertos y de las redes de Internet, e incluso de sus propias 

redes personales.  

c) La puesta en marcha y utilización de un LMS requieren una 

experiencia técnica importante, para el mantenimiento del 

LMS, e incluso los docentes y los estudiantes necesitan 

aprender a utilizar el software de forma eficaz.  

d) La tecnología y los requisitos técnicos de los LMS son los 

que, en lugar de la pedagogía, están condicionando y 

organizando el aprendizaje.  

e) No son verdaderamente abiertos, incluso si los recursos 

contenidos en un LMS tienen una licencia abierta, no son 

detectables por los motores de búsqueda. 

Para mejorar la propuesta Mooc y contribuir a mejorar la gestión 

de la oferta académica vía online, optimizado los recursos y las 

herramientas que nos brinda la web y generando los espacios de 

trabajo apropiados para cada formato de enseñanza, se propone 

un sistema de información que optimice el desempeño en un 

curso Mooc en función a un formato curricular planteado según 

una necesidad educativa. 

Con esta propuesta se pretende abordar los Mooc y los formatos 

curriculares para la enseñanza, y orientar el desarrollo de la 

misma con el planteo de la siguiente pregunta: ¿Es posible 

potenciar las funcionalidades del Mooc integrándolo a un 

sistema que adapte su estructura educativa tecnológica a 

distintos formatos curriculares de enseñanza dependiendo de la 

necesidad educativa planteada? 

En base a la problemática presentada, se define como objetivo 

general Diseñar un sistema de información para la gestión de 

cursos online basados en el enfoque Mooc, orientados a la 

configuración de entornos de enseñanza y aprendizaje, teniendo 

en cuenta los formatos curriculares de enseñanza. Siendo los 

objetivos específicos definidos los siguient es: 

1. Proporcionar un procedimiento que gestione el proceso de 

enseñanza en base a los formatos curriculares de enseñanza 

requeridos. 

2. Proveer una plataforma tecnológica integrada con 

herramientas web requeridas según el tipo de formato 

curricular y orientada a la gestión del aprendizaje y 

construcción de conocimientos. 

3. Proveer una eficaz gestión académica y administrativa de 

docentes y alumnos. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CURSOS MOOC  

El sistema de información para la gestión de cursos online 

basados en el enfoque Mooc consta de tres modelos: el 

funcional, el pedagógico y el tecnológico (figura 1). En el 

modelo funcional el sistema se subdivide en componentes que 

engloban las funciones principales, que se encuentran 

íntegramente relacionadas, siendo el componente de 
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comunicación-interacción el más relevante para el desarrollo de 

esta plataforma Mooc. El modelo pedagógico está constituido 

por los distintos formatos curriculares de enseñanza, representa 

la originalidad en esta propuesta de enseñanza abierta y online, 

con la intención de mejorar la calidad de los cursos Mooc. 

Ambos modelos mencionados, se integran al modelo 

tecnológico, implementado en el framework “Yii”. 
La arquitectura global del sistema, para entornos Web, se basa 

en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) [15].  

El Modelo, es la representación de la información con la cual el 

sistema opera, gestiona todos los accesos a dicha información, 

tanto consultas como actualizaciones. Envía a la vista aquella 

parte de la información que en cada momento se le solicita para 

que sea mostrada. Las peticiones de acceso o manipulación de 

información llegan al modelo a través del controlador. El 

Controlador responde a eventos e invoca peticiones al modelo 

cuando se hace alguna solicitud sobre la información. La Vista 

presenta al usuario el modelo en un formato adecuado para 

interactuar (interfaz). 

El modelo se apoya en la base de datos, donde se guardará toda 

la información referente a cada uno de los componentes del 

sistema, contenidos de cursos, evaluaciones, perfil, foros, 

recursos didácticos, etc., con el fin de proporcionando un 

ambiente de comunicación e interacción permanente.  

En la figura 1, se representa el flujo básico de las interacciones 

del usuario con la plataforma. (1) El usuario interactúa con la 

interfaz a través del navegador realizando una acción (por ej. 

registrarse, seleccionar un formato de curso, etc.). (2) El 

navegador envía una petición al servidor web señalando la 

acción que ha iniciado el usuario. (3) El controlador recibe desde 

el servidor web (Apache) la notificación de la acción solicitada 

por el usuario, gestiona el evento que llega, accede al modelo y 

lo actualiza. (4) El modelo recopila la información desde la base 

de datos (MongoDB) y se la facilita al controlador. (5) El 

controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar 

la interfaz de usuario. (6) La vista obtiene sus datos del modelo 

para generar la interfaz apropiada para el usuario. Por último (7) 

la interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, 

comenzando el ciclo nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura Global del Sistema de Gestión de 
cursos Mooc 

4.1.  Modelo Funcional 
El sistema se conforma de cinco módulos funcionales 

principales. Los mismos se describen a continuación. 

4.1.1. Registración 
Esta funcionalidad estará disponible para todos los usuarios del 

sistema. Consistirá en el registro y posterior confirmación de los 

datos del usuario, edición del perfil, inicio y cierre de sesión. 

4.1.2. Gestión Administrativa 
Esta funcionalidad sólo estará disponible para el administrador 

del sistema y debe prever la gestión de las tareas de los usuarios 

(docentes, tutores y alumnos). Abarca todo lo concerniente a 

cuentas y perfiles de usuarios, accesos y permisos, informes y 

estadísticas, búsquedas (de usuarios, de datos, de cursos), 

arancel y certificados. 

4.1.3.    Gestión Alumno 
Esta funcionalidad sólo estará disponible para el alumno o para 

un visitante de la página. Abarca desde la consulta que puede 

realizar un ocasional visitante de la página, con el objetivo de 

conocer la oferta de cursos online, hasta el cursado y posterior 

aprobación del Mooc por parte del alumno. 

4.1.4.    Gestión Docente 
Esta funcionalidad sólo estará disponible para el docente. En 

este caso el sistema permitirá la creación de los cursos online 

según corresponda a los formatos curriculares de enseñanza 

requeridos. Los formatos pueden ser seminario, asignatura, 

taller, laboratorio, observatorio, ateneo, curso y módulo. Y prevé 

la configuración tecnológica para dar soporte a las funciones de 

comunicación, interacción, presentación de contenidos, 

almacenamiento y compartición de recursos, de acuerdo a los 

requerimientos de cada formato curricular.  

4.1.5. Gestión de Comunicación/Interacción 
Esta funcionalidad estará disponible para docentes, tutores y 

alumnos. Lo que se hace aquí es gestionar el aprendizaje de los 

alumnos mientras realizan las diferentes actividades planteadas 

en el curso, haciendo uso de las distintas herramientas sociales 

de comunicación e interacción tales como chat, foros, correo 

electrónico, videoconferencia y redes sociales. El resultado del 

aprendizaje es conocimiento como producto resultante. También 

este módulo administra las  tutorías virtuales con el tutor o 

docente. El objetivo es posibilitar la discusión de los contenidos 

proporcionados al inicio del curso, por los docentes en la 

plataforma base, con el fin de formar su propio concepto de lo 

estudiado. Además, generar nuevos conocimientos que integren 

los anteriores y sirvan para posteriores discusiones. 

4.1.6. Descripción del Diagrama de Casos de Uso 

(Figura 2) 
Los Actores del sistema serán el Administrador, los Alumnos, 

los Docentes y Tutores. 

Una vez que el usuario solicite el registro, el sistema creará 

automáticamente la cuenta de usuario con su correspondiente 

perfil dependiendo de si se trate de un docente o un alumno. En 

un principio será registrado con estado pendiente y podrá 

acceder al sistema únicamente tras confirmar sus datos desde el 

enlace enviado a su correo electrónico. Luego podrá iniciar 

sesión, editar su propio perfil, o cerrar sesión. Con esta 

información el administrador podrá proceder a la edición, 

búsquedas y presentación de datos de usuarios, otorgamiento o 

denegación permisos.  

Cualquier interesado (registrado o no) podrá consultar el listado 

de Moocs disponibles con sus respectivas descripciones, 

programación, costos, requisitos, profesores e instituciones a 

cargo. Estos listados serán generados automáticamente por el 

sistema y será tarea del administrador la catalogación de los 

cursos nuevos y edición de los que ya estén en línea para su 

posterior búsqueda y presentación a los usuarios. 

Una vez que el usuario seleccione el Mooc a realizar, el sistema 

le solicitará los datos para la matriculación al mismo, contando 
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con la opción de pagar un arancel si desea obtener al finalizar el 

Mooc el certificado correspondiente. Para cada alumno 

matriculado el sistema generará automáticamente un expediente 

con todos los datos personales, el cual se irá actualizando de 

acuerdo a sus calificaciones, y éstos tendrán la opción de 

consultar su expediente, cronograma de actividades y anuncios 

publicados por el administrador. Asimismo el administrador 

podrá generar informes y estadísticas referentes a: accesos, 

cursos, evaluaciones, inscriptos, aprobados y certificados. 

En cuanto al Docente, el sistema le permitirá seleccionar el 

formato del curso, y a partir de ello le proporcionará un asistente 

de diseño a través del cual podrá incorporar los recursos y 

contenidos necesarios para el dictado del Mooc, como así 

también objetivos, destinatarios, planificaciones y evaluaciones; 

ofreciéndole para ello distintas plataformas de: comunicación, 

interacción, presentación de contenidos, almacenamiento y 

compartición de recursos, trabajo colaborativo, generación de 

evaluaciones y redes sociales, de acuerdo a los requerimientos 

del formato curricular seleccionado. Asimismo podrá realizar 

consultas de expedientes, de alumnos y solicitar estadísticas. 

Docentes, Alumnos y Tutores podrán conversar por chat, iniciar 

una video-llamada, enviar correos electrónicos, solicitar y 

responder consultas con tutores, generar wikis, compartir 

documentos, publicar ejercicios o evaluaciones resueltas, 

resultados de talleres o presentar proyectos. Para llevar a cabo 

estas funciones se deberá seleccionar la plataforma 

correspondiente del listado de sugerencias que le brindará el 

sistema. 

4.2.  Modelo Tecnológico 
Para la implantación del sistema se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

4.2.1.    Servidor Web 
Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. 

Presenta entre otras características altamente configurables, 

bases de datos de autenticación y negociado de contenido. Posee 

amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado, siendo empleado en el 70% de los sitios web 

en el mundo. [15] 

4.2.2.    Lenguaje de Programación 
PHP es un lenguaje de programación de uso general de código 

del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo 

web de contenido dinámico. Es un software de código abierto 

que puede operar con casi todos los sistemas operativos; está 

orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una base de datos; posee 

capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad; cuenta con una amplia 

documentación en su sitio web oficial. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 

4.2.3.    Gestor de Base de Datos 
MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL orientado a 

documentos, desarrollado bajo el concepto de código abierto. En 

lugar de guardar los datos en tablas como se hace en las base de 

datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos en 

documentos similares a JSON con un esquema dinámico, 

haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones 

sea más fácil y rápida. Tiene drivers oficiales para lenguajes de 

programación como PHP, Python, Ruby, entre otros. [15] 
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MongoDB ha sido creado para brindar escalabilidad, 

rendimiento y gran disponibilidad, escalando de una 

implantación de servidor único a grandes arquitecturas 

complejas de centros multidatos. Brinda un elevado rendimiento, 

tanto para lectura como para escritura. [9] 

4.2.4.    Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 
Para la codificación de la aplicación se utilizará Sublime Text 2 

dado que permite crear aplicaciones web con PHP y funiona en 

cualquier sistema operativo. Se puede descargar y evaluar de 

forma gratuita. [15] 

4.2.5.  Framework 
Un framework es una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definido, con artefactos o módulos concretos de 

software, que puede servir de base para la organización y 

desarrollo de software.  

Yii es un framework orientado a objetos, software libre, de alto 

rendimiento basado en componentes, PHP y framework para 

aplicaciones web. Algunas características de Yii incluyen: 

patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), entradas de 

formulario y validacion, widgets de ajax, soporte de 

autenticación incorporado, generación automática de código 

para el esqueleto de la aplicación, aplicaciones CRUD, etc. [15] 

4.3.  Modelo Pedagógico 
A continuación se propone un modelo constituido por siete 

formatos de enseñanza cada uno con diferentes 

intencionalidades pedagógicas y didácticas. La finalidad es que 

esta distinción permita: enriquecer la enseñanza  a través de una 

organización diferente de los docentes; diversos modos de 

agrupamiento de estudiantes; espacios de aprendizaje que den 

lugar a un vínculo pedagógico más potente de los estudiantes 

entre sí, con los docentes y con el saber; y aprender a partir de 

múltiples y diversas prácticas de producción y apropiación de 

conocimientos. 

Estos formatos requieren distintas herramientas tecnológicas 

para satisfacer sus requerimientos educativos. Sin embargo 

resulta importante aclarar que en el diseño del sistema se 

plantean herramientas que en algunos casos son de uso común 

por algunos formatos, como por ejemplo plataformas de 

almacenamiento y compartición de documentos, foros, Redes 

sociales, calendarios, herramientas para crear evaluaciones.   

A continuación se describe cada uno de ellos.  

1) ATENEO: Es un espacio de reflexión que permite 

profundizar en el conocimiento y análisis de casos relacionados 

con temáticas. Requiere un abordaje metodológico que 

favorezca la ampliación e intercambio de perspectivas (de los 

estudiantes, del o de los docentes, de expertos) sobre el 

caso/situación/problema en cuestión. La clave es la discusión 

crítica colectiva. 
Requerimientos educativos 
 Análisis y reflexión de situaciones y problemáticas. 

 Producción de narrativas sobre las situaciones. 

 Trabajo en grupo. 

 Marcos de referencia para abordar el análisis y la discusión 

colectiva. 

 Asesoramiento y orientación del docente. 

 Puesta en común o plenario. 

Requerimientos Tecnológicos 
Herramientas de pizarra compartida. 

Plataformas para el trabajo colaborativo. 

Herramientas de videoconferencias / Reuniones virtuales. 

Herramientas de Brainstorming. 

2) MATERIA: Organización para el aprendizaje de un cuerpo 

significativo de contenidos de uno o más campos del saber, 

seleccionados, organizados y secuenciados a efectos didácticos. 

Centra la atención pedagógica en la transmisión/apropiación de 

los contenidos de una disciplina. Promueve en los estudiantes 

una visión de los campos de conocimiento implicados y de sus 

procesos de construcción. 
Requerimientos educativos 
 Conversaciones guiadas por el docente, apoyadas por recursos 

pedagógicos (textos, pizarrón, medios audiovisuales, etc.). 
 Modos de agrupamiento de estudiantes, canales de 

participación y comunicación, distribución del tiempo, etc. 
Requerimientos Tecnológicos 
Blogs: individuales o grupales, para el profesor y/o para el 

alumno. 

3) LABORATORIO: Organización destinada, 

prioritariamente, al aprendizaje de contenidos procedimentales, 

vinculados, con los espacios curriculares de Ciencias, 

Tecnología, Lenguas Extranjeras, entre otros. Está centrado en la 

realización de experiencias que dan lugar a la formulación de 

hipótesis, el desarrollo de procesos de demostración, la 

elaboración de conclusiones y generalizaciones a partir de la 

obtención de resultados (contrastar, corroborar, verificar, 

comprobar). 
Requerimientos educativos 
 Experiencias de observación y percepción. 

 Experiencias ilustrativas orientadas a la interpretación de un 

fenómeno o a la ilustración de un principio. 

 Actividades del tipo Predecir-Observar-Explicar-Reflexionar.  

 Puesta en común o plenario. 

Requerimientos Tecnológicos 
Plataformas para el trabajo colaborativo. 

Blogs 

4) SEMINARIO: Organización para la profundización de 

contenidos curriculares, a través de la indagación en torno a 

temas o problemáticas. El objetivo es la comprensión acabada y 

en toda su complejidad, mediante la apropiación de conceptos y 

metodologías orientadas a explicaciones y construcción de 

interpretaciones. Pretende favorecer el trabajo reflexivo, la 

discusión y la participación en procesos de construcción de 

conocimiento. Propicia el estudio autónomo y el desarrollo de 

habilidades vinculadas al pensamiento crítico, para lo cual 

generalmente aportan sus conocimientos uno o más expertos, 

por ejemplo a través de conferencias o paneles. 
Requerimientos educativos 
 Programar sesiones de trabajo. 

 Seleccionar las fuentes básicas de información a las cuales los 

estudiantes habrán de remitirse 

 Reportes de lectura que se solicitarán a modo de síntesis 

parciales 

 Trabajo final de cierre: informe, ensayo, poster panel. 

 Tutorías. 

Requerimientos Tecnológicos 
Herramientas de Gestión de Grupos. 

Herramientas de videoconferencias / Reuniones virtuales en 

línea. 

5) TALLER: Organización centrada en el hacer, que integra el 

saber, el convivir, el emprender y el ser, posibilitando la 

producción de procesos y/o productos. Promueve el trabajo 

colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio 

y la elaboración de propuestas en equipos de trabajo, para la 

confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. 
Requerimientos educativos 
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 Espacios y ambientes que permitan una máxima base de 

experiencias y un intercambio fluido de los participantes.  

 Organización de grupos con previsión de roles. 

 Materiales de apoyo necesarios para desarrollar la actividad.  
 Puesta en común o plenario. 
Requerimientos Tecnológicos 
Plataformas de trabajo colaborativo. 

Herramientas de Gestión de Grupos. 

Herramientas de videoconferencias / Reuniones virtuales en 

línea. 

6) OBSERVATORIO: Es una estructura didáctica orientada a 

la construcción de sistemas de información que integren datos 

provenientes de diversas fuentes. Se propone favorecer en los 

estudiantes el desarrollo de capacidades de búsqueda, 

recopilación, sistematización e integración de información. 

Supone un tiempo considerable en su ejecución y que demanda 

la interacción de diversos actores sociales. 
Requerimientos educativos 
 Realizar análisis y proyecciones sobre un problema objeto de 

observación. 

 Gestionar de modo permanente el trabajo colaborativo. 

  Planificar experiencias de trabajo en Observatorio que 

vinculen a dos o más espacios curriculares, para abordarlas 

desde marcos conceptuales y perspectivas diferentes. 
Requerimientos Tecnológicos 
Herramientas para la creación de tablas y gráficos estadísticos. 

Herramientas de Gestión de Grupos. 

Plataformas para el trabajo colaborativo. 

7) MODULO: Modalidad orientada al desarrollo de 

capacidades de diverso orden. Constituye una unidad formativa 

organizada en actividades, que se encuentran vinculadas a uno o 

varios ejes teórico-metodológicos propios de una disciplina y 

que operan como núcleos integradores. Los avances en el 

proceso de aprendizaje están directamente relacionados con los 

logros que los estudiantes vayan alcanzando. La enseñanza a 

través de la lógica modular tiene por finalidad el ofrecer 

múltiples alternativas de abordaje para que cada estudiante 

recorra cada temática, utilizando los recursos de cada módulo. 
Requerimientos educativos 
 Conjunto de actividades, presentadas con una lógica de 

secuenciación flexible, individuales y grupales. 

 Orientación brindada por el docente (tutorías). 

 Prácticas de lectura. 

 Itinerarios de reflexión.  

 Instancias de diálogo e intercambio con otros. 

Requerimientos Tecnológicos 
Herramientas de Gestión de Grupos. 

Plataformas para el trabajo colaborativo. 

 

5. CONCLUSIONES 
Los MOOC constituyen una tecnología alternativa que los 

docentes pueden disponer para crear innovadores escenarios  

virtuales para la formación continua en la sociedad del 

conocimiento, favorecidos por una capacidad de accesibilidad a 

la información.  

Sin embargo la mera disponibilidad y aplicación de tales 

tecnologías, recursos web, y cursos online no mejoran de por sí 

solos la educación, sino que los resultados dependerá del modo 

en que sean utilizados. En este sentido cobra interés los aspectos 

educativos en general y en particular los pedagógicos didácticos.   

Si bien este trabajo se encuentra en las primeras etapas se intenta 

promover buenas prácticas en base a los aspectos de diseño y 

principalmente de formatos pedagógicos como una forma de 

mejorar el desarrollo de cursos mooc de manera que sirvan de 

orientación a aquellos usuarios que aborden formación continua  

en línea. 

El trabajo futuro consistirá en avanzar en el diseño y 

construcción del sistema de gestión de cursos con enfoque mooc 

y la implementación de un caso concreto para su valoración y 

ajuste según sean necesarios.  
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ABSTRACT 
Since the creation of the MOOCs these have meant a challenge for 

higher education institutions, this challenge is added to the lack of 

systematic information to develop management and production 

thereof, that is why this guide was developed as a contribution from 

initiatives to create MOOC. 

This guide discloses the tools to manage, produce and evaluate a 

MOOC bases. Initially, aspects of production, management and 

infrastructure are addressed up to the quality control. 

As referred it was taken into account the research conducted within 

the framework of MOOC-Maker project on the needs identified in 

relation to MOOC management and infrastructure and state of art 

quality MOOC courses. 

 
RESUMEN 
Desde la creación de los MOOCs, estos han significado un reto 

para las Instituciones de Educación Superior IES, a este reto se 

suma la falta de información sistematizada para la gestión y 

producción de los mismos, es por ello que se elaboró esta guía 

como contribución a las iniciativas para creación y desarrollo de 

MOOC. 

La presente guía da a conocer las bases necesarias para gestionar, 

producir y evaluar un MOOC. Inicialmente se abordan los aspectos 

de producción, gestión e infraestructura hasta llegar al control de 

calidad. 

Como referencia se tomaron en cuenta las investigaciones 

realizadas en el marco del proyecto MOOC-Maker, sobre las 

necesidades identificadas en relación con la gestión de MOOC e 

infraestructura y el estado del arte de calidad de cursos MOOC. 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.3 [Computers and Education]: MOOCGeneral Terms 
Education, Management, Documentation, Performance, Design, 

Producction, Finanacing, Human Resources, Standardization, 

Innovation, Videos, Quality, Technology, TIC, Higher education, 

Infraestructure 

Keywords 
MOOC, Quality, Management, Infrastructure. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los MOOC (Massive Online Open Courses) son cursos a distancia 

que se caracterizan por ser masivos, abiertos y gratuitos. En 

Europa y América Latina distintas IES han adoptado esta nueva 

modalidad de aprendizaje, pero poco se conoce sobre el proceso de 

gestión que se realiza en este tipo de cursos y la infraestructura 

necesaria para su producción. 

Los procesos de gestión para MOOC incluyen la planificación, 

administración, evaluación control de calidad y dirección de todos 

los componentes implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en esta modalidad.   

Con el fin de crear los fundamentos para las buenas prácticas de 

gestión y producción de MOOCs se desarrolló el estudio Guía 

práctica: gestión, producción infraestructura y control de calidad 

para MOOC, como parte del proyecto MOOC-Maker, 

“Construcción de Capacidades de Gestión de MOOCs en la 
Educación Superior”, que forma parte del Programa Erasmus+ de 
la Unión Europea, con el propósito de contribuir en el desarrollo de 

la educación superior, cuyo objetivo general es:  

“Creación de una red intercontinental entre Instituciones de 

Educación Superior (IES) de Europa y Latinoamérica para mejorar 

la calidad, pertinencia y acceso de los programas de enseñanza-

aprendizaje a través de la puesta en marcha de MOOCs de calidad 

que promuevan el desarrollo de competencias y conocimientos que 

se requieren en los estudiantes de hoy en día”. 

En el proyecto MOOC Maker participan universidades de Europa y 

de América Latina, con énfasis en esta última. Universidad 

Panamericana de Guatemala participa como una de las 

universidades latinoamericanas del proyecto y se ha incorporado en 

la investigación sobre las mejores prácticas en la producción de 

MOOCs. 

El proceso de investigación se centró en la identificación de las 

necesidades de gestión de MOOC e infraestructura en las IES 

socias y el estado del arte de calidad de cursos MOOC. 

Como paso previo para la creación de MOOCs se preparan los 

fundamentos de la acción por realizar para mejorar las capacidades 

de gestión de MOOCs (SPOCs) en las IES, por lo que se considera 

que los resultados de las investigaciones realizadas son un aporte 

importante para las instituciones que planean desarrollar este tipo 

de cursos. 

En el marco del proyecto MOOC-Maker se realizó un diagnóstico 

para determinar las necesidades de gestión e infraestructura de las 

IES socias, dado que hasta el momento no se han realizado 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 372  - 377. Santiago de Chile.
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investigaciones sobre las necesidades de gestión, infraestructura y 

control de calidad en relación con MOOCs. El estudio permitió 

identificar las necesidades de las universidades a nivel de dirección, 

administración y gestión de recursos MOOC. Asimismo, se pudo 

identificar los requerimientos en relación con los recursos técnicos 

tangibles e intangibles para la producción y propuestas de modelos 

de calidad en cursos MOOCs. 

 

El estudio tomó como referencia las prácticas de gestión y la 

infraestructura tecnológica de las universidades que cuentan con 

mayor experiencia en la producción de cursos MOOC, con el fin de 

ofrecer un panorama general de la situación actual de las IES socias 

en relación con la producción de MOOCs y que se utilice como 

modelo para las instituciones que desean desarrollar este tipo de 

modalidad educativa. 

 

El objetivo principal del presente estudio es desarrollar una guía 

práctica para la gestión, producción y evaluación de MOOCs de 

calidad. 

 

2. GESTIÓN, PRODUCCIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 
La primera parte del estudio se centró en identificar el estado actual 

de las universidades participantes en relación con la experiencia en 

el diseño y producción de MOOCs, la capacidad de gestión y la 

infraestructura. Seis de las universidades participantes 

(Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Galileo, 

Universidade Aberta, Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad del Cauca y Católica del Norte Fundación 

Universitaria) en el estudio tienen experiencia en el diseño y 

creación de MOOCs, una (Universidad Techninische Universität 

Graz,)se dedica a hacer investigación en relación con los MOOCs y 

una, la Universidad Panamericana de Guatemala, no tiene 

experiencia en el campo. 

Se tomó como referencia a las tres universidades que más 

experiencia tienen (Carlos III de Madrid, Universidad Galileo y 

Pontificia Universidad Católica de Chile, cada una con más de diez 

mil estudiantes participantes en MOOCs). 

 

2.1 Proceso de gestión 
La gestión implica un proceso con diferentes etapas de acuerdo con 

las políticas y organización de cada IES.  

Etapa I 

Consiste en realizar convocatorias abiertas o bien, crear planes de 

trabajo anuales para seleccionar las propuestas más viables y que 

mejor representen a la institución.  

 

Etapa II 

Durante esta etapa se realiza la selección de profesores que 

impartirán el curso, así como el equipo técnico que apoyará el 

proceso de la producción de los MOOC.  

Etapa III 

Se establece la calendarización de actividades para iniciar con la 

producción; durante este proceso se organiza una serie de talleres 

de formación para los docentes.  

Etapa IV 

Se desarrollan las actividades y recursos educativos, videos, 

presentaciones, documentos, evaluaciones, foros, etc. Luego se 

procede con la implementación del curso en la plataforma. 

Etapa V 

En esta última etapa se procede a realizar una revisión detallada 

para verificar la calidad del curso. Para ello se utilizan criterios y 

requerimientos que permiten evaluar la calidad y con ello establecer 

si el curso puede ser lanzado al público o necesita mejoras. 

2.2 Financiación 
La financiación de las IES para este tipo de cursos ha sido a través 

de recursos propios y recursos aportados por otras instituciones; ya 

que los MOOC requieren de una fuerte   inversión y los ingresos 

provienen únicamente de las certificaciones solicitadas por los 

estudiantes. Las universidades perciben este tipo de cursos como 

oportunidades de visibilidad, presencia, proyección, generación de 

nuevos proyectos, modelos de negocio y reconocimiento 

internacional.  

2.3 Recursos humanos 
La producción de MOOCs requiere de un equipo multidisciplinario 

que realice diferentes acciones y actividades para contribuir en el 

proceso de creación diseño, producción y seguimiento. Por un lado, 

hay profesionales que se encargan de toda la parte académica y 

administrativa, en este equipo predominan los siguientes roles: 

- Coordinador administrativo: coordina y dirige los 

procesos de gestión administrativa de manera que 

responda a los requerimientos particulares de cada 

institución. 

- Coordinador de proyectos: es un profesional encargado 

de administrar, gestionar y proponer, así como brindar 

soporte y asesoría durante el proceso de diseño, 

producción y evaluación del MOOC. 

- Profesor/autor de contenidos: planea y diseña el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el formato 

establecido para el desarrollo del MOOC, aplicando los 

medios tecnológicos para esta modalidad y tomando en 

cuenta los contenidos y el contexto de aplicación. 

- Editor de contenidos: revisa el estilo, redacción, 

ortografía y coherencia de los contenidos. 

- Experto en calidad QA: asesora y verifica que se 

cumplan los estándares de calidad establecidos.  

Por otro lado, está el equipo que realiza toda la parte técnica, el 

personal para la producción de videos y soporte técnico, los roles 

que debe incluir este equipo son: 

- Desarrollador web: administrar aplicaciones específicas 

en cualquier lenguaje de programación. Integrar las 

aplicaciones y objetos de aprendizaje dentro del curso. 

- Productor multimedia: proponer, producir y editar 

recursos multimedia que se utilizarán para los MOOC. 

- Diseñador gráfico: mantener la imagen institucional, 

diseñar imágenes y elementos gráficos, así como aplicar 
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criterios de edición y diagramación a los cursos 

implementados. 

- Administrador de plataforma: es el encargado de la 

configuración y mantenimiento del entorno virtual, 

asignación de perfiles, autenticación de usuarios, 

creación de cursos y mantenimiento de los mismos. 

2.4 Proceso de producción de MOOC 
(actividades, evaluaciones y recursos 
educativos) 
El proceso de producción de MOOCs consiste en el diseño del 

curso, la creación de recursos audiovisuales, materiales educativos 

y la implantación en la plataforma. En la preproducción se deben 

estructurar los temas, contenidos y guiones para los videos del 

curso. Durante la producción se generan los materiales educativos y 

actividades, se realiza la grabación y edición de videos. Finalmente, 

en la postproducción se revisan todos los materiales y se ejecuta el 

montaje de todos los recursos en la plataforma. Durante todo este 

proceso que requiere la producción de MOOC es importante tener 

en cuenta los siguientes aspectos para el curso: 

2.4.1 Estructura del curso MOOC 
- Definir la temporabilidad del curso (generalmente se 

recomienda que tenga una duración de cuatro a seis 

semanas) 

- Establecer la información del curso, objetivos y el 

desarrollo del mismo en unidades o módulos 

- Desarrollar una semana de inducción o ambienteación al 

curso 

- Desarrollar una serie de videos para cada semana, se 

sugiere que cada uno tenga entre  5 a 10 minutos de 

duración. 

- Incluir actividades formativas y sumativas, 

presentaciones, foros, videoconferencias, cuestionarios y 

evaluaciones 

2.4.2 Recursos educativos 
Según las experiencias recabadas con las IES participantes en este 

estudio, se emplean distintos recursos educativos: 

- Materiales creados por los profesores, utilizando 

licencias creative commons y referenciando 

correctamente 

- Ejercicios por pares  

- Videos, audios, animaciones e imágenes 

- Recursos abiertos  

- Presentaciones 

- Foros  

2.4.3 Actividades  
Algunas de las actividades que se incluyen en MOOC son: 

- Evaluación entre pares  

- Simulaciones 

- Aplicaciones especializadas 

- Ensayos 

- Organizadores gráficos  

- Cuestionarios de opción múltiple, respuesta múltiple, 

entrada de texto y menú desplegable  

2.4.4 Evaluación 
La masificación es una de las principales características de los 

MOOC, por lo que se requieren técnicas bien diseñadas y 

especializadas de evaluación. El tipo de evaluaciones sugeridas 

son: 

- Autoevaluaciones 

- Evaluaciones por pares 

- Actividades de corrección automática  

Cada una de estas evaluaciones facilita las actividades de tutoría y 

seguimiento. La autoevaluación es un método que consiste en 

valorar la propia capacidad del estudiante y la calidad del trabajo 

ejecutado. En el caso de la evaluación entre pares se propone que 

cada estudiante valore las actividades de otros compañeros con 

base en las instrucciones y la rúbrica del profesor. Además, existen 

otras opciones automáticas de evaluación que nos brindan las 

plataformas, estas son diseñadas por el profesor para asegurar su 

pertinencia. 

 

2.5 INFRAESTRUCTURA  
La infraestructura se relaciona con los equipos para la generación y 

producción de los recursos audiovisuales, el hardware y software 

para llevar a cabo los procesos de edición y postproducción, y los 

servidores para alojar los contenidos que apoyarán el desarrollo de 

MOOCs.  

Es importante considerar el espacio físico y el equipo para un 

estudio multimedia que permita producir videos con calidad 

profesional, ya que estos son el recurso más importante para la 

transmisión de contenidos de los MOOC. 

2.5.1 Recursos audiovisuales/equipo de grabación 
- Cámaras de video profesionales 

- Micrófono 

- Consolas de grabación y mezcla de audio 

- Croma 

- Equipo de cómputo  

- Iluminacion 

- Telepronter 

2.5.2 Software para generación de material 

educativo 
- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

- Google Drive (Documentos, Hojas de cálculo, 

Formularios, Presentaciones, Sites) 

- Adobe creative collection (Photoshop, Illustrator, Flash, 

Indesign, Captivate) 

2.5.3 Software para desarrollar recursos 

audiovisuales 
- Adobe creative collection (Photoshop, Illustrator, Flash, 

Captivate, Premiere, After Effects, Edge animate, 

Audition) 

- Camtasia Studio 

- Final cut 

- Screenshot.net 

- Knovio.com 

- Corel 

- Articulate 
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- Sound Forge Audio Studio 

2.5.4 Equipo de cómputo 
El equipo de cómputo es necesario para que los profesores puedan 

elaborar sus contenidos y materiales, así como para el diseño 

gráfico y la postproducción de contenido audiovisual. 

Para la postproducción se sugiere tener un equipo de cómputo con 

las siguientes características: procesador i7 mayor de 2 núcleos, 

memoria RAM de 16gb y 1GB de tarjeta de video  

Los profesores pueden utilizar equipo portátil que cuente con estas 

características mínimas: procesador i5-i7, 1.6 2.3 Ghz, memoria 

RAM 4GB, sistema de 64 bit y 2 núcleos. 

2.5.5 Servidores 
Para alojar cursos MOOC se pueden utilizar servidores físicos y 

servicios en la nube. Lo más importante al momento de elegir un 

servidor es que este sea capaz de soportar un número grande de 

usuarios concurrentes. Además, los proveedores de plataformas 

para MOOCs ofrecen servidores propios, como ventaja para las 

IES asociadas a ellos; por ejemplo: edX, MiríadaX y Coursera. 

3. CALIDAD EN CURSOS MOOC 

Desde que los Massive Open Online Courses (MOOCs) se 

consideraron una modalidad de formación, han sido pocos los 

estudios en torno a la evaluación de la calidad de este tipo de 

cursos. Los primeros datos sistematizados que se encuentran sobre 

este tema datan del año 2013 y las últimas publicaciones 

encontradas son del año 2015.  

 

Las características fundamentales de los MOOCs según Downes 

[3] son cuatro: masivos, abiertos, en línea, contienen la estructura 

de un curso virtual. Por lo tanto, su calidad se ha evaluado de la 

misma forma que los cursos en línea. 

 

La literatura de EFQUEL [5] y Gea [7] sugiere que algunos de los 

criterios utilizados en la evaluación de la calidad MOOCs son 

similares a los que se aplican en un curso tradicional, así como en 

un curso virtual. La revisión de las investigaciones señala que la 

mayoría de indicadores de calidad se relacionan con: 

planificación/programa/introducción, diseño/estructura, recursos y 

evaluación. 

 

Los resultados de la investigación han demostrado que en los 

MOOC también es posible aplicar estándares para evaluar la 

calidad, así como herramientas y modelos para evaluar la 

metodología del curso y aspectos técnicos. 

 

Se debe iniciar planteando el significado que se le da a la calidad y 

su relación con la educación. Edwards [4] define la calidad como 

un valor asignado a un proceso o producto educativo en términos 

comparativos. Por otro lado, para George Kuh [9] la calidad es un 

término relativo. Algo es percibido como de "alta calidad" si 

cumple con ciertos estándares o si responde adecuadamente a 

necesidades específicas de los individuos o grupos sociales.  

 

En educación, la calidad implica una búsqueda de constante 

mejoramiento, competencia técnica, excelencia en la acción o por 

obtener un mayor desarrollo personal y se relaciona con el 

cumplimiento de los propósitos educativos [2]. 

 

OREALC/UNESCO Santiago [13] plantea un concepto de calidad 

de la educación conformado por cinco dimensiones esenciales y 

estrechamente imbricadas, al punto que la ausencia de alguna 

implicaría una concepción equivocada de la calidad de la educación 

dentro de un enfoque de derechos humanos. 

 

Las cinco dimensiones que se sugieren son: 

 Equidad. Debe ofrecer los recursos y ayudas para que 

todos los estudiantes, de acuerdo con sus capacidades, 

alcancen los máximos niveles de desarrollo y 

aprendizaje. La equidad comprende los principios de 

igualdad y diferenciación, ya que tan solo una educación 

ajustada a las necesidades de cada uno asegurará que 

todas las personas tengan las mismas oportunidades para 

hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la 

educación en condiciones de igualdad. 

 Relevancia. La educación será relevante en la medida 

que promueva aprendizajes significativos, desde el punto 

de vista de las exigencias sociales y del desarrollo 

personal. La relevancia se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ 
de la educación; es decir, a las intenciones educativas que 

condicionan otras decisiones, como las formas de enseñar 

y de evaluar.  

 Pertinencia. Es la necesidad de que la educación sea 

significativa para personas de distintos estratos sociales 

y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de 

forma que puedan apropiarse de los contenidos de la 

cultura mundial y local, y construirse como sujetos en la 

sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, 

libertad y su propia identidad. 

 Eficacia. La eficacia se basa en la medida y proporción 

en que son logrados los objetivos de la educación 

establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; 

es decir, respecto de la equidad en la distribución de los 

aprendizajes, su relevancia y pertinencia. 

 Eficiencia. Se define con relación al financiamiento 

destinado a la educación, la responsabilidad en el uso de 

este y los modelos de gestión institucional y de uso de los 

recursos. 

 

El Informe de Educación Superior en Iberoamérica [10] indica que 

el aseguramiento de la calidad en la educación superior se relaciona 

con una diversidad de propósitos y marcos metodológicos, que 

reflejan distintos intereses y necesidades, y, por supuesto, al uso 

que se dará a los resultados. En general, estos propósitos pueden 

agruparse en tres grandes categorías: control, garantía y 

mejoramiento. 

Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación seguirán modificando la percepción, 

elaboración, adquisición, transmisión y la forma en que se lleva a 

la práctica procesos educativos de calidad, ya que es un aspecto 

importante que definitivamente no puede quedar fuera. 
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También es importante señalar que las nuevas tecnologías ofrecen 

posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos 

andragógicos, y de ampliar el acceso a la educación superior. No 

hay que olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la 

información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, 

sino que modifica su papel en relación con el proceso de 

aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la 

información en conocimiento y comprensión pasa a ser 

fundamental. [11] 

Ehler citado en Hornung y Mayringer [8], considera que la calidad 

en el e-learning de un programa de aprendizaje constituye un 

proceso de producción cuidadosa de los cursos, vinculados en la 

práctica a la coproducción entre el estudiante y el entorno de 

aprendizaje. 

 

Los autores Ejarque, Buendía, Hervás [6] argumentan que la 

calidad en el desarrollo de un curso e-learning hace referencia a tres 

enfoques distintos, pero que, a su vez, se complementan: 

 

 La calidad de los materiales, las actividades y otros 

recursos formativos. Se trataría de valorar aspectos como 

accesibilidad, formato o claridad. 

 La calidad de la plataforma de e-learning. Se analizarían 

aspectos como la usabilidad, las herramientas ofrecidas o 

los sistemas de comunicación. 

 La calidad de la experiencia formativa completa, desde el 

inicio del curso (planificación, objetivos), pasando por el 

desarrollo del curso (materiales, puesta en marcha, 

seguimiento) y, finalmente, la evaluación de los alumnos. 

 

Como se ha enfatizado anteriormente, la calidad en cursos MOOC 

es un tema poco tratado en la literatura, por lo que las propuestas 

que se presentan surgen como una adaptación de la evaluación de 

los modelos de calidad en e-learning.  

 

Se puede afirmar que el aseguramiento de la calidad viene dado por 

una metodología para el diseño del curso siguiendo pautas 

claramente establecidas: planificación, guías, elaboración del 

material siguiendo estándares de calidad y accesibilidad, apoyo 

docente, evaluación, según lo expuesto por Gea [7]. Downes [3] en 

el artículo “The quality of massive open online course” propone 

que la calidad de MOOC se valore por el resultado de los cursos, a 

través de cuatro criterios: 

 Autonomía (los alumnos marcan sus propias metas y 

objetivos) 

 Diversidad (consecuencia de la autonomía) 

 Abertura (no hay límites y los contenidos son fluidos) 

 Interactividad (mezcla entre conexión e interactividad) 

El mismo Downes [3], afirma que el éxito o fracaso de un curso 

depende de lo bien que se responda a estos criterios. 

Por otro lado, Gea [7] sugiere que una aproximación más directa a 

la calidad de cursos MOOC sería utilizar indicadores de calidad de 

la modalidad a distancia (e-learning):  

 

 Planificación: identificación, duración, horas y guías 

didácticas de apoyo 

 Diseño: contenidos, recursos didácticos, herramientas de 

comunicación y actividades  

 Tutorización y seguimiento: comunicación, incidencias, 

soporte y tutorías 

 Evaluación: por pares, autoevaluación, final, por logros 

 Incluir soporte de formación y apoyo al profesorado 

 

En resumen, la calidad en los MOOC debe considerar varios 

aspectos, desde la infraestructura tecnológica, pasando por la 

planificación, los sujetos que intervienen en el proceso, la selección 

y cuidadosa elaboración de los contenidos y actividades, así como 

el seguimiento y la evaluación del proceso completo, para tomar las 

decisiones pertinentes que nos lleven a una mejora continua de los 

mismos. 

 

Todo lo anterior ha sido comprobado a través de las 

investigaciones que Universidad Panamericana, a través de 

UPANA Virtual realizó, como aporte al proyecto MOOC-Maker. 

Lo que permitirá la modernización de la educación superior virtual, 

asegurando su calidad, innovando en metodologías, garantizando la 

equidad en el acceso a la universidad de la población más 

vulnerable, fomentando el desarrollo de cualificaciones para la 

inserción laboral de egresados, incrementando la empleabilidad 

entre jóvenes y adultos, y creando una red intercontinental (Europa-

Latinoamérica) para mejorar la calidad, pertinencia y acceso de los 

programas de enseñanza aprendizaje a través de la puesta en 

marcha de MOOCs de calidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Los MOOCs son una nueva alternativa educativa que complementa 

la educación tradicional y aporta democratización global a la 

educación, por lo que las IES necesitan implementar esta 

modalidad educativa. 

La producción, gestión e infraestructura son aspectos 

fundamentales que se deben considerar en el momento de evaluar la 

calidad de un MOOC. Asimismo, es importante que las IES tengan 

definidos procesos eficientes para la organización, gestión de los 

MOOCs, financiación y control de calidad. 

La estructura de un curso MOOC debe integrar componentes 

básicos como videos, actividades formativas y sumativas, 

presentaciones, foros, ejercicios interactivos, autoevaluaciones y 

evaluaciones por pares. Su duración debe abarcar entre cuatro y 

seis semanas y los contenidos, estar divididos en módulos y 

unidades. 

En cuanto a infraestructura tecnológica para la producción de 

cursos MOOC, es indispensable contar con el equipo técnico 

esencial para la elaboración de videos, que incluya cámaras de 

video, micrófono, iluminación, croma y consolas de audio.  

Otro aspecto importante que se debe considerar en la 

infraestructura es el software, pues la creación de diversos recursos 

educativos demanda la utilización de software para la edición de 

videos, diseño gráfico, presentaciones y elaboración de recursos 

educativos.  
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Al ser los MOOC una modalidad reciente de formación educativa, 

existen pocos estudios acerca de la evaluación de la calidad, por lo 

que se han adaptado modelos de la educación virtual. Las 

investigaciones encontradas coinciden en que la calidad en MOOC 

incluye criterios que evalúan la metodología y aspectos técnicos de 

los cursos, al igual que el e-learning.  

En general, los diversos modelos para la evaluación de calidad de 

los cursos MOOC proponen los siguientes aspectos: 

administrativos y de gestión, relacionados con la planificación, 

metodología, recursos técnicos y virtuales. 
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ABSTRACT 
In the school context the use of technological tools is increasingly 

frequent what favors the student interest in the content of 

learning. From this assumption, this study aims to present the 

GCompris software use contributions in the student learning 

process in the 1st Phase of Youth and Adult Education - EJA. 

This involves a qualitative research performed by a student of the 

Bachelor's Degree in Computing. It was attended by 20 students 

of the 1st Phase of the Youth and Adult Education of the School 

Professor Luiza Ferreira de Castro e Silva. Data were collected 

by conducting three Dialogue spaces. We were then analyzed and 

interpreted grounded in content analysis. During the realization 

of dialogue spaces we realized that students consider the use of 

important GCompris software once facilitates differentiated 

learning the traditional model, besides being an amusing and 

motivating learning. Finally, we conclude that the use of software 

GCompris influences on student learning and helps students 

expand their knowledge on information that can be used inside 

and outside the school environment. 

 

Keywords  
Software Gcompris, for Youth and Adults Education, Learning. 

 

RESUMO  
No contexto escolar o uso de instrumentos tecnológicos é cada 

vez mais frequente o que favorece o interesse do aluno pelo 

processo de aprendizagem dos conteúdos. A partir deste 

pressuposto, esse estudo objetiva apresentar as contribuições do 

uso do software GCompris no processo de aprendizagem de 

estudantes da 1ª Fase da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Diz respeito a uma pesquisa qualitativa executada por um 

estudante do curso de Licenciatura em Computação. Teve a 

participação de 20 alunos da 1ª Fase da Educação de Jovens e 

Adultos da Escola Municipal Professora Luiza de Castro Ferreira 

e Silva. Os dados foram coletados mediante a realização de três 

Espaços de Diálogo. Em seguida, foram analisados e 

interpretados embasados na Análise de Conteúdo. Durante a 

realização dos Espaços de Diálogo percebemos que os alunos 

consideram o uso do software GCompris importante uma vez que  

 

 

viabiliza aprendizagens diferenciadas do modelo tradicional, 

além de ser uma aprendizagem divertida e motivadora. Por fim, 

concluímos que o uso do software GCompris influencia na 

aprendizagem dos alunos e contribui para que os alunos ampliem 

seus conhecimentos sobre informática que podem ser utilizados 

dentro e fora do âmbito escolar.  

 

Palavras-chave 
Software Gcompris, Educação de Jovens e Adultos, 

Aprendizagem. 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

 

General Terms 

Fatores Humanos.  

 

1. INTRODUÇÃO  
Atualmente, é cada vez mais frequente ter nas escolas um 

Laboratório de Informática ou até mesmo salas de aula equipada 

com computadores e/ou outros instrumentos tecnológicos, tais 

como, computadores e lousas eletrônicas. Todavia, não basta 

apenas ter computadores nas escolas, é importante também que 

esses equipamentos tenham acesso a internet. Por isso, no Brasil, 

por exemplo, a cada ano o governo investe na inserção de 

instrumentos tecnológicos com acesso a internet em todas as 

modalidades de ensino público. 

No contexto escolar o uso destas novas tecnologias tem 

proporcionado mudanças significativas no paradigma 

pedagógico, disponibilizando recursos tecnológicos nos quais os 

professores podem, a partir de um prévio planejamento 

pedagógico, possam elaborar atividades didáticas para os alunos 

mediadas por essas ferramentas [14].  

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 378  - 382. Santiago de Chile.
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Conforme apresentado por [3], há uma grande variedade de 

softwares educativos disponíveis gratuitamente na internet que 

podem contribuir de forma significativa no processo de ensino e 

aprendizagem. Estes softwares educacionais podem ser 

empregados nas mais variadas situações de ensino, tais como: 

estimulo ao raciocínio lógico e matemático, linguístico, dentre 

outros. Por isso, [3], apresenta que estes softwares quando 

utilizados pelo professor de modo planejado configuram-se como 

alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do 

professor. 

Entretanto, conforme ressaltado por [2], apesar de haver muitos 

softwares educativos disponíveis, muitos professores não 

possuem compreensão e/ou fundamentos pedagógicas para 

trabalharem com esses recursos. A partir desta realidade, [13] 

apresentam que a introdução da Informática na Educação 

necessita de “quatro ingredientes importantes”, a saber: o 

computador, o software educativo, o aluno, e, principalmente, o 

professor capacitado para utilizar o computador e a variedade de 

softwares disponíveis como ferramenta educacional.  

[13] ainda revelam que o software educativo pode ser concebido 

como recursos importante pois pode contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem, mediando o conhecimento do conteúdo 

didático. Contudo, sem um planejamento prévio por parte do 

professor, o computador e todos os recursos disponíveis nesta 

ferramenta, quando utilizado no ambiente educacional, fica sem 

utilidade.  

A partir deste contexto, na atualidade existem oportunidades e 

ferramentas necessárias para romper com o paradigma do modelo 

tradicional de ensino através do uso dos instrumentos 

tecnológicos. Não se trata, aqui, de informatizar o ensino, pois 

isso seria paliativo. É necessário reestruturar a abrangência do 

processo educacional e redimensionar o caminho e a forma de 

construir o conhecimento em busca de melhores resultados no 

desempenho do aluno [4].  

Nesse momento, conforme descrito por [4], a figura do professor 

capacitado, dedicado e engajado no processo de mudança no 

âmbito escolar, passa a ser de vital importância. Além disso, [4] 

também apresenta que é importante que o professor busque atuar 

como um facilitador visando viabilizar a aprendizagem 

cooperativa. Ao invés do professor atuar em sala de aula como 

um especialista que fornece e/ou transmite informações através 

de aulas expositivas, o professor pode e deve organizar o 

ambiente de modo cooperativo onde os alunos executam as 

atividades de modo que incentive a interação e a utilização dos 

instrumentos tecnológicos com objetivos pedagógicos. 

Para [4], tal postura é importante uma vez que os instrumentos 

tecnológicos podem ser utilizados como uma ferramenta que 

viabiliza a interação entre os alunos e torna a aula mais dinâmica 

e motivadora. Em consequência, conforme destaca [10], quanto 

mais interativa for a relação do aluno com os colegas em sala de 

aula e o uso dos instrumentos tecnológicos, maiores serão as 

possibilidades de enriquecer as condições de elaboração do saber.  

A partir desta perspectiva, esse trabalho tem como principal 

objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa sobre as 

contribuições do uso do Software GCompris no processo de 

ensino e aprendizagem de estudantes que estão na 1ª Fase da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

 

2. SOFTWARE GCOMPRIS COMO 
ESTRATÉGIA DE ENSINO 
O GCompris é um software livre que disponibiliza atividades 

educativas para estudantes que estão na alfabetização. Algumas 

das atividades realizadas com esse software são de orientação 

lúdica, porém, sempre com objetivos pedagógicos. Atualmente o 

Gcompris possui aproximadamente 80 aplicativos que estão 

divididos em categorias, tais como: informática, português, 

ciências, geografia, biologia, dentre outros [11].  

Na concepção de [5], o uso do software Gcompris na educação 

pode proporcionar uma nova dinâmica no processo de apreensão 

e construção do conhecimento sobre informática visto que pode 

auxiliar os estudantes que tem dificuldades em utilizar o 

computador e/ou teclado. Além disso, permite o treinamento em 

digitação a partir do ensino de conteúdos da alfabetização 

escolar, por isso, [9] ressaltam que ao utilizar o software 

GCompris o professor pode ter um melhor aproveitamento 

pedagógico quando executa suas atividades em sala de aula por 

intermédio de jogos e brincadeiras a partir do uso deste software 

[11]. 

O Gcompris é um programa que apresenta inúmeras 

possibilidades de estratégias de ensino visto que disponibiliza 

atividades pedagógicas que podem ser executadas de modo 

lúdico que, por sua vez, contribui no desenvolvimento da 

capacidade raciocínio lógico, coordenação motora, etc. Esse 

software consiste em um conjunto de jogos que abrangem 

conhecimentos teóricos introdutórios em diversas áreas de 

conhecimento, tais como: matemática, português, educação 

artística, geografia, ciências. Além disso, ainda contribui para que 

o aluno aprenda e desenvolva habilidades em utilizar o 

computador [11].  

Na Figura 1 e Figura 2 é ilustrado algumas das possibilidades de 

ensino que o software GCompris pode ser utilizado com alunos 

do 1ª Ciclo da Educação de Jovens e Adultos. 

Na Figura 1 apresenta uma possibilidade de aprendizagem dos 

conteúdos iniciais de português acerca dos reconhecimentos das 

letras e formação de palavras. Neste jogo as letras vão caindo na 

tela e o aluno deve encontrar as mesmas letras no teclado. Após o 

reconhecimento da letra no teclado o aluno deve digitar no 

teclado a letra que cai e, aos poucos, a cada letra que cai deve 

formar palavras. Essa atividade visa proporcionar ao aluno a 

habilidade reconhecimento das posições de cada letra no teclado 

e assim permitindo o desenvolvimento da coordenação na 

digitação das palavras. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reconhecimento de Letras e 
Formação de Palavras 
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Na Figura 2 apresenta uma possibilidade de aprendizagem de 

ciências acerca dos conteúdos de meio ambiente, ciclo da água, 

esgoto, dentre outros. Nesta atividade, o aluno deve clicar nos 

elementos ativos mostrados na tela, tais como: o sol, as nuvens, a 

estação de bombeamento de água e a estação de tratamento de 

esgoto com o objetivo de reativar o funcionamento do sistema de 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. MÉTODOS 
Esse trabalho diz respeito a uma pesquisa de campo de 

abordagem qualitativa [7]. Foi executada por um estudante do 

curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambuco, Campus 

Petrolina. Teve a participação de 20 estudantes da 1ª Fase da 

Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professora 

Luiza de Castro Ferreira e Silva, localizada na cidade de 

Petrolina, Pernambuco, Brasil. Os dados foram coletados 

mediante a realização de três Rodas de Conversa a qual 

chamaremos de Espaço de Diálogo.  

De acordo com [8, p. 98], “a roda de conversa é, no âmbito da 
pesquisa narrativa, uma forma de produzir dados em que o 

pesquisador se insere como sujeito da pesquisa pela participação 

na conversa e, ao mesmo tempo, produz dados para discussão”. 
[8, p. 98] ainda acrescentam que a Roda de Conversa é “um 
instrumento que permite a partilha de experiências e o 

desenvolvimento de reflexões sobre as práticas educativas dos 

sujeitos, em um processo mediado pela interação entre os 

colaboradores da pesquisa através de diálogos”. 

Os momentos de realização do Espaço de Diálogos ocorreram na 

própria escola onde os alunos estudam em horário conveniente a 

todos os alunos. Foram realizados três Espaços de Diálogos. No 

primeiro momento os alunos foram questionados sobre o que 

acham das aulas e que didáticas e/ou metodologias de ensino 

utilizadas pelos professores eles mais gostavam. No segundo 

momento cada estudante relatou o que acham das aulas realizadas 

no Laboratório de Informática mediante o uso do software 

GCompris. Por fim, no terceiro momento, os alunos relataram 

quais eram as contribuições do uso do Software GCompris na 

Alfabetização de Estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 

Foi estabelecido como critério para participar pesquisa apenas o 

aluno que já tivesse realizado pelo menos uma vez atividades 

didáticas e/ou pedagógicas mediante o uso do software 

Gcompris.  

Visando garantir os pressupostos éticos e a não identificação dos 

alunos colaboradores conforme descrito na [6] os alunos 

participantes foram identificados como Aluno 1, Aluno 3, Aluno 

3 e assim sucessivamente. Os dados coletados foram analisados e 

interpretados a partir da Análise de Conteúdo, conforme descrito 

por [1]. 

 

4. RESULTADOS 
Após a coleta dos dados durante os Espaços de Diálogo foram 

selecionadas as temáticas mais constantes nas respostas dos 

professores. As Categorias de Análise que emergiram a partir das 

análises dos dados coletados foram: 

 

1) Aprender com o Software Gcompris é divertido. 

Com a realização do “Espaço de Diálogo” os alunos tiveram a 
oportunidade de falar, discutir e refletir, sobre questões 

relacionadas ao ensino e aprendizagem mediada pelo uso do 

software GCompris. Conforme apresentam [16], quando o 

professor conduz os alunos para o Laboratório de Informática e 

executa atividade mediada pelo referido software os alunos 

demonstram ter mais entusiasmo e curiosidade em aprender.  

Durante a realização dos Espaços de Diálogos os alunos 

relataram que aprovam a realização de atividades pedagógicas 

mediante o uso do GCompris uma vez que consideram utilizar 

esse software torna a aprendizagem dos conteúdos escolares mais 

divertida, conforme descrito nos relatos abaixo:  

 

É muito mais divertido aprender utilizando o Software 

Gcompris porque é diferente daquela aula só ouvindo o 

que o professor fala – Aluno 5. 

 

Eu acho importante quando a professora nos leva para o 

Laboratório de Informática da escola para aprender no 

computador. Antes de estudar aqui na escola eu nunca 

tinha digitado em um computador e hoje eu já aprendi 

muitas coisas e, aprender brincando é muito divertido – 
Aluno 8. 

 

Eu acho importante a professor usar o Gcompris porque 

antes eu tinha muito dificuldade em aprender matemática, 

mas quando é no computador a gente aprende de maneira 

diferente, mais rápido e divertido – Aluno 14. 

 

Eu gosto quando a professora de português leva os alunos 

para aprender no Laboratório de Informática e coloca um 

joguinho, o Gcompris, para os alunos jogarem e 

aprenderem o assunto que foi explicado em sala de aula 

mais divertido – Aluno 16. 

 

Nos relatos acima os alunos relatam que é mais divertido e 

prazeroso aprender os conteúdos matemáticos a partir do uso 

do software GCompris.  

 

Figura 2. Conhecimento e Compreensão Sobre 
Meio Ambiente e o Ciclo da Água 
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2) O uso do software GCompris eleva a qualidade da 
aprendizagem e contribui na apreensão de novos 
conhecimentos.  

[16] ainda ressaltam que o uso de softwares na educação pode 

contribuir para o sucesso no trabalho do professor visto que 

proporciona uma nova dinâmica ao processo de aprendizagem e 

construção do conhecimento por parte dos alunos. Foi possível 

verificar isso na prática quando alguns alunos relataram que a 

partir do acesso ao software GCompris conseguiram ampliar seus 

conhecimentos acerca dos conteúdos ministrados em sala de aula 

pela professora, sobre conhecimentos básicos de informática, e 

até mesmo sobre como utilizar instrumentos tecnológicos 

disponíveis no meio social, tais como, um caixa eletrônico de 

Banco. Podemos observar esses relatos conforme descrito abaixo:  

 

Eu gostei muito de estudar através desse software porque 

eu puder perceber que é possível aprender de modo 

diferente, além disso, ainda pude conhecer e aprender 

manusear o teclado, o mouse – Aluno 7. 

 

Eu acho importante porque quando a gente vai para o 

Laboratório de Informática da escola para aprender o 

assunto de matemática que a professora passou na sala de 

aula no joguinho Gcompris a gente aprende também a 

ligar e desligar o computador, a selecionar o jogo que a 

gente vai jogar – Aluno 12. 

 

Para mim, tá sendo muito bom porque ajuda muito a 

gente, por causa das aulas no Laboratório de Informática, 

hoje eu já estou sabendo até usar o caixa eletrônico no 

Banco – Aluno 19. 

Nas falas acima os alunos demonstram que a realização das 

tarefas mediante o uso do GCompris possibilita aprendizagens 

diversas muito além do que apenas a aprendizagem dos 

conteúdos. 

 

5. CONCLUSÃO 
Com a realização desta pesquisa foi possível verificar que o uso 

do software pode ser concebido como uma alternativa pedagógica 

viável no ensino dos conteúdos de português, matemática, 

ciência, dentre outros, para alunos da 1ª Fase da Educação de 

Jovens de Adultos visto que pode contribuir significativamente 

na aprendizagem dos conteúdos curriculares, bem como no 

conhecimento de informática. 

Essa pesquisa também revelou que os estudantes consideram 

importante utilizar os software GCompris no processo de ensino 

e aprendizagem sobre os conteúdos que são ministrados em sala 

de aula visto que, a partir da inserção do software nas atividades 

didáticas é possível compreender e apreender melhor os 

conteúdos explicados de modo expositivo em sala de aula de 

modo interativo e motivador.  

Nesta pesquisa verificamos também que a partir da execução e 

vivência da mesma com os alunos da 1ª Fase da Educação de 

Jovens e Adultos, percebemos que os estudantes sentiam prazer 

em falar sobre o que aprenderam nas aulas a partir do uso 

software Gcompris e computador. O conhecimento apreendido 

pelos alunos mediante o uso do software GCompris não se 

restringe apenas aos conteúdos teóricos abordados em sala de 

aula, mais também, influencia e contribui para que o aluno saiba 

utilizar outros instrumentos tecnológicos disponível no âmbito 

social, tais como, um caixa eletrônico de auto-atendimento em 

Bancos. 

Por fim, podemos concluir que a aplicação do GCompris resultou 

em uma aprendizagem significativa, prazerosa e eficiente, 

provendo interações entre os alunos e entre os conteúdos 

específicos do ensino formal, além de contribuir no crescimento 

do saber social, promovendo maior familiarização no manuseio 

dos equipamentos tecnológicos dentro e fora do contexto da 

escola por parte dos estudntes.  
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ABSTRACT 
The proposal for an inclusive education system in Brazil is 

grounded in democratic ideals of equality, equity and diversity. 

However, often inclusive pedagogical actions are distant greatly 

theoretical and legal propositions resulting in evident 

dissatisfaction of all stakeholders involved in the teaching-learning 

process of mathematical content. From this assumption, this study 

aims to present a teaching strategy of adding mathematical content, 

subtraction, multiplication and division by using the TuxMath 

software for disabled students hearing of elementary school II. This 

work relates to a quantitative and qualitative approach to search. 

We had the collaboration of 09 students with hearing impairment 

and two teachers from the elementary school of the State School 

Moyses Barbosa, being a math teacher and a teacher interpreter of 

Brazilian Sign Language signs. The results obtained in this study 

indicate that conduct educational activities mediated by the use of 

TuxMath software raises the quality of student learning. Assisting 

teachers in the survey also reported that the use of that software 

was effective as the students learned faster and motivating and 

enjoyable way the content taught. 

Keywords  
Hearing disability, Mathematics Teaching, Tuxmath Software. 

 

RESUMO  
A proposta de um sistema educacional inclusivo no Brasil 

encontra-se embasada nos ideais democráticos de igualdade, 

equidade e diversidade. Todavia, muitas vezes as ações 

pedagógicas inclusivas se distanciam sobremaneira das 

proposições teóricas e legais resultando em evidente insatisfação  

 

 

de todos os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos. A partir deste pressuposto esse estudo 

tem como principal objetivo apresentar uma estratégia de ensino 

dos conteúdos matemáticos de adição, subtração, multiplicação e 

divisão mediante o uso do software TuxMath para estudantes 

deficientes auditivos do Ensino Fundamental II. Esse trabalho diz 

respeito a uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa. 

Teve a colaboração de 09 alunos com deficiência auditiva e duas 

professoras do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Moyses 

Barbosa, sendo uma professora de matemática e uma professora 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Os resultados obtidos 

nesta pesquisa indicam que realizar atividades pedagógicas 

mediadas pelo uso do software TuxMath eleva a qualidade do 

processo de aprendizagem dos alunos. As professoras 

colaboradoras na pesquisa ainda relataram que o uso do referido 

software foi efetivo visto que os alunos aprenderam mais rápido, 

de forma motivadora e prazerosa os conteúdos ministrados. 

Palavras-chave 
Deficiência Auditiva, Ensino de Matemática, Software Tuxmath. 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

 

General Terms 

Fatores Humanos.  

 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 383  - 386. Santiago de Chile.



384

1. INTRODUÇÃO  
No Brasil, a regulamentação que embasa a Educação Inclusiva está 

fundamentada na Declaração de Salamanca, Lei Diretrizes e Bases, 

e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva [3]. De acordo com [10] e [11], a ideia de 

inclusão perpassa por uma ação política, social, cultural e 

pedagógica, em defesa dos alunos estarem juntos na escola e sem 

discriminação. A inclusão escolar de pessoas com deficiência foi 

uma relevante conquista educacional e um passo importante que 

visa minimizar as dificuldades da inserção de pessoas com 

qualquer tipo de deficiência a instituições de educação. Além disso, 

a inclusão escolar surgiu como uma proposta educacional que visa 

inserir pessoas com deficiência em contexto escolar e educacional.  

Todavia, mesmo com essa proposta de inclusão de pessoas com 

deficiências ainda é um desafio inserir alunos com algum tipo de 

deficiência em contexto escolar educacional devido a questões, tais 

como: dificuldades de profesores em desenvolver atividades 

pedagógicas e/ou elaborar atividades didáticas considerando a 

necessidade do aluno deficiente, planejar aulas contextualizadas  

que valorize a participação do aluno deficiente, ausência de 

material didático que auxilie nas atividades pedagógicas dos 

professores, dentre outros.  

Neste caso, o professor que ministra aulas para alunos com 

deficiência auditiva devem planejar suas aulas visando que o aluno 

com esse tipo de deficiência possa compreender com facilidade o 

que é ensinado em sala de aula [11]. Desse modo, visando superar 

esse desafio este trabalho tem como principal objetivo apresentar 

uma estratégia de ensino dos conteúdos matemáticos de adição, 

subtração, multiplicação e divisão mediante o uso do software 

TuxMath para estudantes deficientes auditivos do Ensino 

Fundamental II.  

Na concepção de [12], [1] e [10] é importante que os alunos com 

deficiência auditiva compreendam de modo efetivo os conteúdos 

matemáticos desde as séries iniciais do Ensino Fundamental I visto 

que estes conhecimentos contribuem na qualidade do 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Para tanto, para fazer uso do 

referido software é preciso que a escola disponilize aos professores 

e alunos um Laboratório de Informática com computadores que 

possuam o software para a realização das atividades.  

Todavia, na maioria das vezes, os professores implicados com o 

trabalho pedagógico que visa incluir o aluno com deficiência não 

encontram na escola recursos pedagógicos e tampouco o apoio 

necessário por parte da gestão escolar para desenvolver atividades 

em sala de aula com esse tipo de clientela.   

Sendo assim, a partir do acima exposto e visando valorizar a 

aprendizagem de matemática de alunos com deficiência auditiva em 

uma escola pública estadual na cidade de Petrolina/PE foi 

elaborado atividades pedagógicas mediante o uso do software 

Tuxmath o qual permitiu aos alunos aprenderem e exercitarem de 

modo diferente as operações aritméticas simples de adição, 

subtração, multiplicação e divisão.  

 

2. ENSINO DA MATEMÁTICA  
Sobre o processo de ensinar e aprender [4] destaca que o professor 

é o  principal instrumento  para estimular e mediar a aprendizagem  

do aluno, por isso, [4] ressalta que o  professor não  deve  apenas 

ministrar suas  aulas,  mas também garantir a aprendizagem do 

aluno. De acordo com [4], quando o professor tem essa 

preocupação demonstra que compreende que o processo de 

aprender não é responsabilidade  apenas do aluno, mais  também  

do professor. Corroborando as palabras de [4], [5] cita que ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para que o 

aluno consiga participar na sua própria produção ou sua construção 

do conhecimento. 

A Educação Matemática, identificada por [2] como uma área 

prioritária na educação é um campo de investigação em construção 

que apresenta diferentes possibilidades de estudo. Além das 

diferentes concepções de ensino e das práticas educativas a ela 

relacionada. [6] ainda apresenta que, além das discussões teóricas 

sobre a qualidade do processo de aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos também são relevantes as discussões sobre como 

desenvolver e efetivar estratégias de ensino que valorizem a 

aprendizagem. Neste sentido, são lançados olhares sobre o trabalho 

docente executado por professores de matemática em todas as 

modalidades de ensino e, principalmente na Educação Básica, bem 

como nas metodologias de ensino que visam elevar a qualidade de 

aprendizagem dos alunos [6]. 

Sendo assim, atualmente podemos observar vários recursos e/ou 

ferramentas de ensino mediadas pelos instrumentos tecnológicos 

tais como: internet, jogos, revistas, pesquisas on-line, e etc. Neste 

caso, os professores podem e devem superar o modelo tradicional 

de ensino e inserir em suas aulas atividades lúdicas e interativas 

que valorizam a participação e autonomia dos estudantes [11].  

 

3. SOFTWARE TUXMATH 

O Tuxmath consiste em um software pedagógico utilizado por 

professores para ensinar de modo lúdico os conteúdos iniciais da 

matemática de adição, subtração, multiplicação e divisão 

considerado por [1] como sendo um jogo divertido e prazeroso.  

Ao iniciar o jogo TuxMath ocorre a interação do aluno  a um 

SpacInvaders, onde os meteoros são acompanhados por operações 

matemáticas e para destruí-los o jogador deve resolver os 

problemas matemáticos que estão presente no monitor. O 

personagem principal do jogo é o famoso Pinguim Tux, que destrói 

todos os meteoros com sua arma de raios a laser, ativada pelas 

soluções matemáticas. Neste jogo, o aluno tem a oportunidade de 

repetir as tarefas e, neste momento, tem a oportunidade de treinar 

várias vezes as operações solicitadas (Figura 1).  

 

                 Figura1. Interface do Jogo Tuxmath 

 

Sobre o uso do software Tuxmath com alunos com deficiência 

auditiva [12] apresenta é importante visto que, especificamente 
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crianças surdas demonstram dificuldades significativas no 

desempenho de operações aritméticas básicas, as quais podem ser 

geradas a partir de relações numéricas e de quantidade 

inadequadas. [12].  

Sobre a aprendizagem de conteúdos matemáticos por intermédio do 

TuxMath [1] ainda apresenta que o conteúdo linguístico dos 

problemas matemáticos e/ou as competências linguísticas destes 

alunos muitas vezes podem ser considerados os principais fatores 

que contribuem para com que os alunos com deficiência auditiva 

tenham dificuldades em aprender matemática. 

Além disso, [9] ainda apresentam que dentre as características 

encontradas no jogo TuxMath que proporciona maior envolvimento 

dos alunos na resolução dos desafios que viabiliza a aprendizagem 

são: o som, a animação, a premiação e o erro. Na concepção de [9], 

os sons utilizados como recursos didáticos despertam a atenção dos 

alunos; as animações do personagem (o pinguim) permite uma 

melhor interação entre o usuário e o jogo; as imagens apresentadas 

no plano de fundo do monitor proporciona maior interação dos 

jogadores com os conteúdos matemáticos. 

 

4. MÉTODO  
Esse estudo diz respeito a uma pesquisa de abordagem qualitativa  

e quantitativa sobre o processo de ensino e aprendizagem de 

matemática mediada pelo uso do software TuxMath. Foi 

desenvolvida por estudantes do curso de Licenciatura em 

Computação e bolsistas do Programa de Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência – PIBID, Subprojeto de Informática do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano, Campus Petrolina.  

A execução deste estudo teve a  colaboração de 09 alunos com 

deficiência auditiva com faixa etária entre 12 a 14 anos da Escola 

Estadual Moyses Barbosa. Os dados foram coletados durante três 

momentos com os alunos. Ressaltamos que as atividades 

desenvolvidas com os alunos foram realizadas por duas professoras 

da escola, sendo uma professora que ministra aulas de matemática 

e uma professora intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS. 

No primeiro momento foi explicado aos alunos em que consista a 

atividade. Neste momento foi solicitado a participação dos alunos 

na realização das tarefas matemáticas que seriam desenvolvidas no 

Laboratório de Informática da escola. No segundo momento, após 

a aceitação dos alunos em participar da pesquisa, ainda em sala de 

aula, a professora da disciplina de matemática explicou de modo 

detalhado e cuidadoso as operações básicas de matemática de 

adição, subtração, multiplicação e divisão. No terceiro momento, 

após as explicações da professora os alunos foram encaminhados 

ao Laboratório de Informática para a realização das tarefas de 

matemáticas mediante o uso do software TuxMath.  

 

5. RESULTADOS 
Após a realização das atividades sobre os conteúdos matemáticos 

de adição, subtração, multiplicação e divisão desenvolvidas no 

Laboratório de Informática mediante o uso do software TuxMath 

percebemos que os alunos demonstraram melhor compreensão 

sobre os conteúdos ministrados. Os alunos demonstraram também 

que aprederam de modo mais efetivo e motivador mediante o uso 

do software (Figura 2).  

 

 Figura 2. Aluno Executando Atividades 
          Matemáticas Mediante o Uso do Software TuxMath 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Magalhães et al. (2013) é relevante o uso do 

software TuxMayh no ensino das quatro operações fundamentais 

da aritmética, pois proporciona ao aluno motivação e interesse em 

realizar os cálculos, onde as operações vão surgindo na tela, 

movimentando-se de cima para baixo e quando o jogador registra a 

resposta correta, dispara um laser para conseguir destruir os 

asteroides que vem acompanhados de uma sentença, protegendo os 

“pinguins” que estão logo abaixo. 

A professora que ministra a disciplina de matemática também 

relatou que antes da utilização do jogo TuxMath os alunos tinham 

dificuldades em compreender os conteúdos matemáticos. Todavia, 

ao utilizar o TuxMath foi possível perceber que os alunos 

rapidamente compreenderam o que era solicitado em cada etapa do 

jogo e responderam corretamente os desafíos propostos no jogo de 

modo prazeroso e divertido.  

A professora ainda ressaltou que é um desafio ministrar aulas para 

alunos com deficiencia auditiva devido a diversos fatores, tais 

como: 1) O Governo Estadual promove formação e capacitação 

docente que envolvem estratégias pedagógicias para serem 

desenvolvidas com alunos com esse tipo de deficiência mediante o 

uso de instrumentos e/ou recursos tecnológicas. Todavia, a escola 

não disponibiliza um espaço apropriado e confortável para 

desenvolver as atividades pedagógicas com os alunos; 2) Os 

profesores precisam maior disponibilidade de tempo para o 

planejamento das atividades que serão realizadas com alunos com 

deficiência auditiva, no entanto, esses mesmos professores já estão 

sobrecarregados com atividades didáticas; dentre outros.  

Segundo [7], os professores de matemática devem oferecer aos 

alunos situações de ensino e  aprendizagem  em  que  os  alunos  

possam  compreender os conceitos  matemáticos de modo mais 

efetivo e prazeroso. Para tanto, isso pode ser possível mediante o 

uso de jogos.  

A professora intérprete de LIBRAS ainda apresentou que os alunos 

deficientes auditivos participantes da pesquisa relataram que 

gostaram de aprender os conteúdos matemáticos de adição, 

subitração, multiplicação e divisão por intermedio do jogo 

TuxMath visto que foi uma aprendizagem diferente do modelo 

tradiocinal de ensino. Além disso, relataram também que foi 

divertido e motivador conforme destacado por [9].  

Por fim, no Gráfico 1, é possível observar o resultado obtido 

concernente ao grau de satisfação dos alunos em relação a 

atividade proposta sobre os conteúdos de matemática por 
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intermédio do uso do software TuxMath. Corroborando os 

resultados de um estudo desenvolvido por [9], as professoras 

participantes da pesquisa relataram: “Era perceptível a gratidão 

dos alunos e a emoção em aprender matemática brincando. Todos 

tinham prazer de aprender”.  

 

Gráfico 1. Porcetagem de Acertos das Provas  
Antes e Depois da Aplicação do Tuxmath 
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Devido o sucesso na aprendizagem dos alunos a professora da 

disciplina de matemática, bem como a professora interprete de 

LIBRAS relataram ainda que socializaram com os demais 

professores que também ministram aulas na escola os resultados 

desta pesquisa e incentivaram que os todos os professores também 

fizessem uso de instrumentos e/ou recursos tecnológicos visando 

envolver o aluno processo de aprendizagem. 

 

6. CONCLUSÕES  
Com o presente trabalho, podemos perceber a grande importância 

no ensino da matemática para com deficiência auditiva e a 

importância do papel do professor em oferecer outras ferramentas 

de ensino para esses alunos. Podemos concluir que o software 

Tuxmath é uma excelente ferramenta complementar para o ensino 

aprendizado da matemática a qual alunos com deficiência auditiva 

podem aprender de forma rápida, lúdica e interativa, diferente das 

formas tradicionais de ensino, pois, os alunos aprendem praticando 

e ao mesmo tempo se divertindo. Com essa experiência e resultado, 

pretendemos expandir esse trabalho em outras turmas de alunos 

com algum tipo de  deficiência ou não visando contribuir no 

processo de aprendizagem dos conteúdos iniciais da matemática 

básica no Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 
In modernity, the internet has been increasingly common 

especially among students. From this assumption a research with 

qualitative approach which aimed to describe the possibilities of 

using Google Drive as a tool that enables monitoring the 

performance and evaluation of students was held. The study 

gathered 04 teachers that teach in Computer Technician course at 

the Federal Institute of  Sertão Pernambucano - Campus 

Petrolina. The instrument used for data collection was an open 

interview guide. The collected data were analyzed and interpreted 

based on content analysis. The study results revealed that the use 

of technological tools in the process of teaching and learning 

when they are well planned, allow a mobilizing and interactive 

learning between teachers and students. It also revealed that the 

use of Google Drive should be understood far beyond its practical 

or technical aspects. Finally, we conclude that the use of Google 

Drive can and should be perceived as a tool that effectively 

contributes to the formation of an human being autonomous, 

creative, researcher and seeks to innovate in their actions, in 

order to contribute to new teaching alternatives, favoring 

learning. 

Keywords  
Google Drive, Education, Teaching-learning 

 

RESUMO 
Na modernidade, a internet tem sido cada vez mais comum, 

especialmente entre os estudantes. A partir deste pressuposto foi 

realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa, que teve 

como objetivo descrever as possibilidades de usar o Google 

Drive como uma ferramenta que permite monitorar o 

desempenho e avaliação dos alunos. O estudo reuniu 04 

professores que ensinam no curso de Técnico de Informática no 

Instituto Federal do Sertão Pernambucano - Campus Petrolina. O 

instrumento  utilizado  para  coleta de dados foi um roteiro de  

 

 

entrevista aberta. Os dados coletados foram analisados e 

interpretados com base na análise de conteúdo. Os resultados do 

estudo revelaram que o uso de ferramentas tecnológicas no 

processo de ensino e aprendizagem quando são bem planejado, 

permitir que um mobilizador e de aprendizagem interativa entre 

professores e alunos. Ele também revelou que o uso de Google 

Drive deve ser entendida muito além de seus aspectos práticos ou 

técnicos. Por fim, concluímos que o uso do Google Drive pode e 

deve ser percebida como uma ferramenta que contribui 

efetivamente para a formação de um ser humano autónomo, 

criativo, pesquisador e busca inovar em suas ações, a fim de 

contribuir para novas alternativas de ensino, favorecendo o 

aprendizado. 

Palavras-chave 
Google Drive, Educação, Ensino-aprendizagem. 
 
Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

 
General Terms 

Fatores Humanos.  

 

1. INTRODUÇÃO  
Atualmente as mudanças estão acontecendo de forma acelerada 

em todos os contextos da sociedade e a utilização das tecnologias 

no cotidiano das pessoas configura-se na contemporaneidade 

como um meio de comunicação, acesso a informação e realização 

de atividades. A escola é um exemplo deste contexto, pois, é 

através dela que os alunos aprendem os princípios básicos sobre a 

sociedade e conteúdos curriculares e tecnológicos em geral. 

Sendo assim, os instrumentos tecnológicos dentre estes, a 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 387  - 391. Santiago de Chile.
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internet, tem contribuído de modo significativo na realização de 

atividades escolares.  

Diante desta realidade, o acesso à internet permite que os 

usuários compartilharem conhecimentos e participem na 

construção de conhecimentos e difusão de informações que antes 

eram restritos apenas aos meios de comunicação, tais como: 

rádios, jornais e televisão [9]. A partir desse pressuposto, é 

perceptível que as ferramentas e/ou instrumentos tecnológicos 

viabilizando aprendizagens diversas em qualquer área 

profissional visto que é possível encontrar softwares e/ou 

aplicativos que auxiliem e facilitem o desenvolvimento destas 

atividades. Além disso, os recursos tecnológicos permitem o 

acesso a informações a qualquer momento e em curto espaço de 

tempo.  

Desse modo, no contexto escolar e educacional, o recurso da 

internet não poderia deixar de estar presente uma vez que essa 

ferramenta possibilita a professores e alunos realização de 

pesquisa, acesso a informação e conhecimentos diversos, bem 

como possibilidades diversas de realização de atividades 

pedagógicas mediante o uso de ferramentas disponíveis na 

internet. 

Segundo [1, p. 37], a internet e todos os recursos disponíveis nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s permitem aos 

professores e alunos dinamizarem a forma de ensinar e aprender 

visto que “com a inserção das TIC nas escolas, cria-se a 

possibilidade de se alterar também o perfil do discente e do 

professor, ou seja, torna-se possível desenvolver um trabalho 

colaborativo, incentivando a criatividade, a criatividade e 

autonomia dos alunos”. 
Conforme apresentado por [7], o impacto do avanço tecnológico 

tem promovido mudanças nas instituições de ensino, no 

comportamento de alunos e, consequentemente, dos professores. 

Por isso, as instituições de educação tem vivenciado mudanças 

dinâmicas no modo de ensinar e avaliar os alunos. Sobre essas 

mudanças [7, 13] apresenta que “a opção pelo ensino com o uso 

dos instrumentos tecnológicos exige alterações significativas em 

toda a lógica que orienta o ensino e a ação docente em qualquer 

nível de escolaridade e o ponto fundamental nesta metodologia 

de ensinar é a redefinição do papel do professor”. Sendo assim, 
percebemos que na contemporaneidade é preciso que os 

professores superem o método de ensino embasado no modelo 

tradicional e busquem desenvolver estratégias pedagógicas de 

ensino que estejam relacionadas ao uso de instrumentos 

tecnológicos. 

 

2. GOOGLE DRIVE COMO ESTRATÉGIA 
DE ENSINO 
Existem diversos tipos de softwares e ferramentas que podem 

auxiliar o professor em suas atividades pedagógicas, além de 

substituir o uso de cadernos, planilhas impressas e agendas de 

papel, proporcionando o acesso mais rápido e fácil das 

informações. De acordo com [12], algumas possibilidades de 

trabalhos pedagógicos que podem ser realizados por meio do uso 

de instrumentos tecnológicos relacionam-se a atividades tais 

como: o monitoramento e/ou acompanhamento de presenças dos 

estudantes, acompanhamento quantitativo do desempenho 

escolar, atividades avaliativas, dentre outras. Para [12] uma das 

ferramentas que pode ser utilizada pelo professor para a melhoria 

e valorização da aprendizagem dos conteúdos escolares é a 

ferramenta Google Drive.  

Conforme apresentado por [12], o Google Drive é um ambiente 

desenvolvido pelo Google e tem como função principal o 

armazenamento de arquivos em nuvens, ou seja, utilizando a 

memória de servidores on-line e permitindo o acesso remoto por 

intermédio da internet sem a necessidade de instalação de 

programas ou armazenamento físico de dados. O Google Drive 

também permite a criação, edição e armazenamento de textos, 

planilhas, desenhos e formulários on-line, dentre outros. Permite 

ainda a visualização e o compartilhamento total ou parcial dos 

arquivos armazenados.  

No Google Drive também é possível armazenar e sincronizar 

arquivos. É um sistema de armazenamento em nuvem, onde o 

usuário pode armazenar arquivos e acessar em qualquer 

computador ou outros dispositivos conectados à internet. Essa 

ferramenta tecnológica ainda oferece ao usuário a criação e 

edição de documentos on-line com a colaboração em tempo real 

de outros usuários, como por exemplo: folhas de cálculo, 

montagem de planilhas, organização de arquivos, dentre outras 

funções [5]. 

 

3. RECURSOS DISPONÍVEIS NO GOOGLE 
DRIVE 
De acordo com [12], ao utilizar o Google Drive, o professor pode 

fazer o acompanhamento das atividades do aluno em tempo real, 

como por exemplo: o aluno ou professor pode compartilhar 

documentos, arquivos, planilhas e apresentações entre os 

mesmos, havendo uma interação e comunicação. Desse modo, o 

professor visualiza o que o aluno está fazendo e, além disso, pode 

tirar dúvidas e corrigir os erros on-line.  

Há também o Formulário Google, que permite tanto ao professor 

como também aos alunos fazerem enquetes e, ao final, gerar uma 

planilha e/ou gráficos dos resultados. Com isso, o professor pode 

avaliar o aluno de maneira mais interativa, substituindo a prova 

escrita em sala de aula por uma prova on-line, pois, o professor 

pode realizar atividades mediante a inserção de questões nos 

formulários do Google e ao final o professor pode visualizar o 

resultado obtido pelo aluno [11]. O Formulário Google também 

pode ser utilizado para fazer pesquisas quantitativas e/ou 

qualitativas de modo rápido. Logo abaixo apresentamos na 

Figura 1 e Figura 2 alguns dos recursos disponíveis no Google 

Drive.  

                                  
Figura 1. Ferramentas Disponíveis no Google Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



389

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na concepção [3], as ferramentas e/ou recursos tecnológicos, tais 

com a Web 2.0, dentre outras, estão disponíveis a todas as 

pessoas e influenciam no modo como as pessoas utilizam e lidam 

com a informação. Para esses autores, isso ocorre visto que 

passamos de um modelo onde éramos apenas consumidores 

daquilo que era disponibilizado on-line para um modelo onde 

também podemos ser produtores e participantes ativos na 

construção das informações e conteúdos disponibilizados na rede.  

Assim sendo, [3] destacam que esta apropriação de recursos 

tecnológicos exige o desenvolvimento de estudos e pesquisas que 

descrevam e avaliem como a inserção destas inovações 

tecnológicas tem influenciado e/ou provocado mudanças no 

contexto escolar educacional. 

 

4. MÉTODOS 
Esse trabalho diz respeito a uma pesquisa de campo de 

abordagem qualitativa [9]. Esse estudo foi desenvolvido no 1º 

semestre de 2016 e teve a colaboração de 04 professores que 

ministram aulas no curso Técnico em Informática do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano, IF Sertão PE, Campus 

Petrolina, Pernambuco, Brasil. 

O instrumento utilizado na coleta dos dados foi um Roteiro de 

Entrevista Aberta no qual constava 04 questões abertas sobre o 

uso do Google Drive como ferramenta que possibilita o 

acompanhamento do desempenho escolar dos alunos. As 

questões contempladas no Roteiro de Entrevista Aberta foram: 1) 

Como você avalia o processo de ensino mediado pelo uso do 

Google Drive? 2) Como você utiliza o Google Drive como 

recurso tecnológico objetivando valorizar o processo de 

aprendizagem dos alunos? 3) Em sua opinião é possível 

acompanhar a aprendizagem dos alunos por intermédio da 

ferramenta Google Drive? Justifique a sua resposta. 4) Você pode 

citar alguma experiência pedagógica realizada por intermédio 

desta ferramenta tecnológica? 

Para que os professores colaboradores pudessem responder ao 

Roteiro de Entrevista Aberta em local e horário conveniente a 

cada participante o referido Roteiro de Entrevista foi 

compartilhado aos mesmos através do Google Drivea. 

O critério exigido para participar neste estudo foi: 1) ser 

professor que ministra aulas no curso Técnico em Informática do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano, IF Sertão PE, Campus 

Petrolina, Pernambuco, Brasil, e; 2) Fazer uso da ferramenta 

Google Drive em atividades pedagógicas.  

Visando garantir os pressupostos éticos e a não identificação dos 

professores colaboradores conforme descrito na Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde [4] os professores 

participantes foram identificados como Professor 1, Professor 2, 

Professor 3 e Professor 4. Os dados coletados foram analisados e 

interpretados a partir da Análise de Conteúdo, conforme descrito 

por [2]. 

 

5. RESULTADOS 
Após a coleta dos dados foram selecionadas as temáticas mais 

constantes nas respostas dos professores. As Categorias de 

Análise que emergiram a partir das análises dos dados coletados 

foram: 

1) Google Drive como ferramenta que viabiliza o 
acompanhamento do desempenho escolar do aluno. 
Para [13], na contemporaneidade é importante que o professor 

realize atividades didáticas mediadas pelo uso dos instrumentos 

tecnológicos visando promover a interação do aluno com os 

recursos tecnológicos disponíveis na internet. Corroborando o 

que [13] apresenta todos os professores colaboradores neste 

estudo consideram o uso do Google Drive como sendo uma ótima 

ferramenta que possibilita ao professor acompanhar o 

desempenho do aluno no processo de aprendizagem. Percebemos 

isso nos relatos dos professores citados abaixo: 

 

Eu considero o Google Drive como uma ótima ferramenta de 

acompanhamento no processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos – Professor 1. 

 

Para mim, o Google Drive é uma ótima ferramenta para o 

ensino e aprendizagem dos alunos. É um ótimo recurso de 

acompanhamento das atividades solicitadas pelo professor e 

realizadas pelos alunos – Professor 4. 

 

Um professor ainda mencionou que percebe o Google Drive 

como uma ferramenta de ensino inovadora e que permite a 

interação entre professores e estudantes para além da sala de aula 

conforme podemos observar abaixo: 

 

Em minha opinião é muito satisfatório, pois é um meio 

interativo e inovador de acompanhamento do desempenho 
escolar do aluno – Professor 3. 

 

[12] também destacam que quando o professor utiliza os recursos 

tecnológicos, tais como, a internet e o Google Drive para 

viabilizar o processo de ensino e aprendizagem, tais recursos 

possibilitam também o desenvolvimento da aprendizagem 

colaborativa e interatividade entre professor e alunos.  

 

2) Possibilidades de atividades mediadas pelo uso do Google 

Drive  
Sobre as possibilidades de atividades pedagógicas que podem ser 

executadas por intermédio da ferramenta Google Drive, [6] 

destacam que quando o professor faz um planejamento 

pedagógico levando em consideração os conteúdos didáticos que 

devem ser apreendidos pelos alunos é possível desenvolver com 

êxito atividades através deste recurso. Percebemos isso quando os 

professores relataram que: 

 

Figura 2. Interface do Google Drive 
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Utilizo na sala de aula para poder avaliar o conhecimento 

apreendido pelo aluno e acompanhar como os alunos 

desenvolvem e/ou executam as atividades que solicito – 

Professor 1.  

 

Costumo utilizar o Google Drive quando solicito que os 

alunos realizem atividades em equipe, desse modo, eu posso 

visualizar e acompanhar se o trabalho está sendo 

construído com a participação de todos integrantes da 

equipe – Professor 3.  

 

Eu uso o Google Drive nas minhas aulas de Informática 

Básica para acompanhar meus alunos. Além disso, também 

realizo atividades avaliativas mediante o uso do Google 

Drive – Professor 4. 

 

Nas falas dos professores percebemos que podem ser diversas as 

atividades pedagógicas executadas mediante a ferramenta Google 

Drive. [12] ainda apresentam a partir da interação entre professor 

e alunos é importante que o professor valorize a construção do 

conhecimento a partir de uma perspectiva colaborativa.  

 

3) Viabilidade de acompanhamento na aprendizagem do 
aluno. 
Concernente à viabilidade de acompanhamento no processo de 

aprendizagem dos alunos [8] ressaltam que é importante que os 

professores planejem previamente as atividades solicitadas e 

avaliem de modo cuidadoso se a atividade solicita alcança o 

objetivo proposto – a aprendizagem do conteúdo da disciplina. 

[8] ainda apresentam que é preciso que o professor esteja atento 

ao acompanhamento das atividades solicitadas aos alunos que 

serão executadas por intermédio da ferramenta tecnológica.  

Nos relatos abaixo percebemos que quando os professores 

solicitam atividades para serem executadas através do uso do 

Google Drive também demonstram o cuidado em acompanhar 

como os alunos estão participando e construindo a atividade 

solicitada, conforme descrito nos relatos abaixo: 

 

O Google Drive permite que o professor acompanhe as 

atividades pedagógicas executadas pelos alunos e através do 

Google Drive é possível ter um “feedback” imediato das 
atividades realizadas pelos alunos – Professor 1. 

 

Por intermédio do Google Drive é possível à realização de 

atividades, tais como: questionário com perguntas objetivas. 

Além disso, também é possível trocar informações ou tirar 

dúvidas dos alunos de modo mais rápido – Professor 2. 

 

Em minha opinião isso é possível visto que o Google Drive 

nos dá a ferramenta de compartilhamento “on-line” e com 
isso eu posso fazer o monitoramento da participação dos 

alunos nas atividades que solicito – Professor 3. 

 

Na escola aos professores e alunos acesso a “internet” de 
boa qualidade e hoje em dia como a tecnologia está presente 

em tudo que fazemos visto que em muitos lugares temos 

acesso à “internet”. Desse modo, fica mais o 

acompanhamento dos alunos por intermédio do Google 

Drive como ferramenta pedagógica – Professor 4. 

 

Conforme mencionado por [8], percebemos nas falas acima que 

ao solicitar a execução de atividades mediadas pelo Google Drive 

os professores demonstram preocupação em monitorar e 

acompanhar a execução da atividade realizada pelos alunos,  

fazer correções on-line e apresentar um feedback aos alunos 

sobre os acertos e possíveis erros na execução da atividade.  

 

4) Experiência pedagógica realizada por intermédio do 
Google Drive 
Para [11], são diversas as possibilidades de inserção de atividades 

didáticas que podem ser solicitadas pelos professores, tais como: 

construção de textos coletivos a partir do compartilhamento de 

arquivos. Também é possível ao professor solicitar a elaboração 

de planilhas, tabelas, gráficos; dentre outros. Nos relatos abaixo 

os professores registraram experiências exitosas que 

desenvolvem com seus alunos a partir do Google Drive.  

 

Sempre quero acompanhar o desenvolvimento dos meus 

alunos, então, eu acompanho todas as atividades que 

solicito aos meus alunos pelo Google Drive, tais como: 

trabalhos, apresentações, planilhas, etc. Tudo que é passado 

em sala de aula é compartilhado pelas ferramentas do 
Google Drive – Professor 1. 

 

Quando avalio meus alunos eu utilizo a ferramenta 

Formulário disponível no Google Drive e com esta 

ferramenta é possível ter acesso aos resultados da atividade 

e/ou questionário solicitado aos estudantes de diversas 
maneiras. Por exemplo, posso solicitar no sistema que os 

resultados sejam apresentados em forma de Tabela, Planilha, 

Gráfico, dentre outros. Eu ainda utilizo as opções de 

ferramentas disponibilizadas no Google Drive para solicitar 

que os alunos elaborem apresentações, façam pesquisas, 

etc. – Professor 3. 

 

Já solicitei que os alunos fizessem uma pesquisa sobre um 

assunto discutido na disciplina e que construíssem em 

equipe um artigo científico sobre o assunto selecionado. 

Todavia, eu solicitei que a construção do artigo deveria ser 

compartilhada no Google Drive dentre todos os 

participantes e também a mim para que eu pudesse 

acompanhar e avaliar a participação de cada equipe, bem 

como orientar e fazer correções caso fosse necessário – 

Professor 4.  

 

Conforme apresentado por [13] e [6], é possível verificar neste 

estudo que é possível desenvolver atividades pedagógicas 

mediante o uso do Google Drive e nos relatos citados pelos 

professores percebemos de modo claro que, quando bem 

planejadas, as atividades pedagógicas são consideradas relevantes 

no processo de aprendizagem dos alunos visto que viabiliza o 

acompanhamento por parte do professor na construção do 

conhecimento do aluno.  

 

6. CONCLUSÃO 
A partir dos resultados apresentados neste estudo podemos 

concluir que o Google Drive pode ser um grande facilitador do 

ensino-aprendizado, pois, por intermédio deste recurso 

tecnológico o professor pode acompanhar o desenvolvimento do 

aluno e, ao mesmo tempo, ajudá-los no processo de ensino. Esta 

pesquisa também revelou a importância da utilização de 

ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem 
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uma vez que, quando bem planejadas, essas atividades 

possibilitam uma aprendizagem mais mobilizadora e interativa 

entre professores e alunos.  

Sendo assim, entendemos que o uso de uma interface 

tecnológica, conforme apresentada nesta pesquisa, o uso do 

Google Drive, como instrumento que viabiliza aprendizagem de 

modo interativo, deve ser compreendido muito além do seu 

aspecto prático e/ou técnico. Deve ser percebido como 

ferramenta que contribui efetivamente para formação de um 

sujeito autônomo, criativo e que busca inovar em suas ações, de 

forma a contribuir para novas alternativas de ensino favorecendo 

o aprendizado. 

Desse modo, os resultados desta pesquisa permitem que sejam 

feitas reflexões sobre a perspectiva de inserção das tecnologias 

em sala de aula e os reflexos que esses recursos e/ou ferramentas 

tecnológicas podem contribuir no ensino e aprendizagem de 

conteúdos escolares. 
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ABSTRACT 
This study qualitative makes an analysis about the approach 

based on projects (ABP) from the assumptions of Fagundes, Sato 

and Nuisance (2008), who argue the BPA as an approach that 

favors for the student to become a subject more active in its 

process of construction of knowledge and that learning is 

something significant, i.e., promoting a dialog to the daily life of 

students, arousing greater interest and motivation for the content 

to be developed. In this sense, the use of BPA, while pedagogical 

proposal in distance learning courses, for learning in the area of 

Inclusive Education, presented itself as an important 

methodology applied the theoretical contents and practical, in a 

few moments complex and different for each type of disability. 

Through reflective practice, fostered by the learning by projects, 

the research subjects, students from a post-graduation in field of 

Educational Technologies presented as results, a learning 

process in addition to the awareness around the issue and yes, 

(re)meaning some questions and (re)thinking the educational 

practice in its entirety. 

 

RESUMO 
Este estudo de cunho qualitativo faz uma análise sobre a 

Abordagem Baseada em Projetos (ABP) a partir dos pressupostos 

de Fagundes, Sato e Maçada [1], que defendem a ABP como uma 

abordagem que favorece para que o aluno torne-se um sujeito mais 

ativo em seu processo de construção de conhecimento e que a 

aprendizagem seja algo significativo, ou seja, promovendo uma 

interlocução ao cotidiano dos alunos, despertando maior interesse e 

motivação pelos conteúdos a serem desenvolvidos. Neste sentido, a 

utilização da ABP, enquanto proposta pedagógica em cursos a 

distância, para a aprendizagem na área de Educação Inclusiva, 

apresentou-se como uma importante metodologia aplicada a 

conteúdos teóricos e práticos, em alguns momentos complexos e 

diversos para cada tipo de deficiência. Por meio da prática 

reflexiva, propiciada pela aprendizagem por projetos, os sujeitos da 

pesquisa, alunos de uma pós-graduação lato sensu pública na área 

de Tecnologias Educacionais apresentaram como resultados, uma 

aprendizagem para além da sensibilização em torno da temática e 

sim, (re)significando algumas questões e (re)pensando a prática 

educacional em sua totalidade.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Educacion]: Collaborative learning  

General Terms 
Design 

Keywords 
Aprendizagem Baseada em Projetos; Acessibilidade; Tecnologia 

1. INTRODUÇÃO 
As políticas públicas em torno da Educação Especial em uma 

perspectiva inclusiva cresceu nos últimos anos, culminando para a 

aprovação do estatuto da pessoa com deficiência por meio da Lei 

de nº 13.146 de 06 de Julho de 2015 [1].  

Além do atendimento prioritário, a pessoa com deficiência deve ter 

o acesso a informações e disponibilização de recursos de 

comunicação acessíveis nos diferentes setores de atendimento ao 

público. A capacitação inicial e continuada é destacada no estatuto 

da pessoa com deficiência para a área da saúde. Entretanto, o 

aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantia das 

condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem 

também é citado na lei. A inclusão dos conteúdos  relacionado a 

Educação Especial e a Educação Inclusiva nos cursos de 

licenciatura e de formação de professores tem sido alvo de muitas 

discussões, pois trata-se de um tema transversal e com muitos 

desdobramentos acerca do público-alvo atendido pela Educação 

Especial, que são eles: deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. 

O estatuto da pessoa com deficiência também incentiva o fomento 

para a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas 

para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam 

voltadas para melhoria da funcionalidade e da participação social 

da pessoa com deficiência. Assim como, conforme o artº. 55 da Lei 

de n° 13.146, “[...] a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao 
desenho universal nas diretrizes curriculares da educação 

profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das 

carreiras de Estado” [2].  

Diante do contexto apresentado e de pesquisas na área da Educação 

Especial em uma perspectiva inclusiva [3] [4] [5] [6] observa-se 

que a inclusão deste conteúdo nas matrizes curriculares é algo 

complexo, mas desejável na sociedade contemporânea, que clama 

para além da sensibilização sobre a temática, ações que realmente 

favoreçam o processo de ensino-aprendizagem do público atendido 

pela Educação Especial e isto passa pelos processos de formação 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 392  - 396. Santiago de Chile.
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dos docentes que irão atuar com este público, de característica 

diversa e que se apresenta com muitas especificidades. 

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) - Project-Based 

Learning (PBL) e suas características como uma prática 

pedagógica que envolva os alunos em sua construção de 

conhecimento têm se mostrado como uma importante aliada aos 

conteúdos que envolvem a Educação Especial que requer práticas 

inovadoras e constante aprendizagem. Segundo Bender [7], a 

Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP) consiste "em permitir 

que os estudantes confrontem as questões e os problemas do 

mundo real que considerem significativos, determinando como 

abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de 

soluções“.  

A partir de uma proposta utilizando a ABP, este artigo tem como 

objetivo de promover uma interlocução entre práxis pedagógica e 

os processos formativos, potencializando diálogos e reflexões por 

meio de um estudo de caso realizado no curso de Pós-graduação 

Lato Sensu em Tecnologias Educacionais ofertada na modalidade a 

distância, de uma instituição pública de ensino, na disciplina de 

Acessibilidade e Tecnologia, cujo tema transversal foi a realização 

de um projeto, em uma escola que tivesse algum aluno com 

deficiência.  

Os conteúdos discutidos durante à formação estabeleciam uma 

prática reflexiva a cada atividade, por meio da teoria e da prática 

vivenciada na escola escolhida pelos participantes de cada grupo. 

Os resultados contribuem para demonstrar o quanto a ABP 

contribuiu na aprendizagem dos alunos . a partir da coleta de dados 

e análise do perfil diagnóstico da turma demonstraram a construção 

do conhecimento a partir de um mundo até então 'invisível' para 

alguns alunos-professores, obtendo aprendizagens que fizeram e/ou 

farão a diferença em sua prática e de sua comunidade escolar. E, 

também, para desmistificar que o fato de um curso ser ofertado na 

modalidade a distância, isso não está relacionado a ausência de 

práticas, de pesquisas e de encontros presenciais como 

potencializadores do processo de ensino-aprendizagem. 

A motivação pela escrita deste artigo perpassa pela crença de que a 

interlocução entre práticas inovadoras e o uso de tecnologias 

educacionais apresentam-se como um caminho possível em prol da 

inclusão das pessoas com deficiência e dos processos formativos 

em torno da temática. 

2. A EDUCAÇÃO ESPECIAL EM UMA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA E A 
APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROJETOS 

O movimento da Educação Inclusiva no Brasil se fortaleceu em 

1988 com a Constituição Federal, que prevê pleno 

desenvolvimento dos cidadãos sem preconceito de origem, raça, 

sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A 

Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

dezembro de 1996 já contemplava a Educação Especial, mas ainda 

deixava em aberto a possibilidade de educação das pessoas com 

deficiência tanto em escola comum quanto nas especializadas. 

Alterações feitas na LDB modificaram a sua redação, ampliando a 

abrangência nessa modalidade de ensino [8]. 

 

A nova redação dada pela Lei de nº 12.796 [9], artº. 58, conceitua a 

educação especial como “[...] a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. Alguns 

autores, preferem a ideia da Educação Especial em uma perspectiva 

inclusiva. É importante destacar que na LDB [8], o artigo 59, 

garante ao público-alvo da Educação Especial, ou seja, aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades; 

[...] 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores 

do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 

nas classes comuns; 

[...] 

 

É perceptível que existem esforços do Governo Federal do Brasil 

no sentido de (re)formular políticas públicas que tratam do direito 

de pessoas com deficiências terem acesso à educação no ensino 

regular. Mas apenas a existência de regulamentações não garante a 

inclusão 'de fato'. É preciso prover mecanismos para que desde a 

formação inicial até a continuada, o planejamento educacional e as 

práticas pedagógicas sejam desenvolvidas para garantir o tripé: 

ingresso, permanência e qualidade no ensino. 

 

A inclusão escolar dos alunos com deficiência deve avançar para 

além das questões de cunho ‘clínico’ e ou assistencialista. Segundo 
Santos [11], p. 64: 

 
A articulação restrita das políticas públicas e a precariedade da 

organização da maioria das escolas e das ações pedagógicas 

dificultam a incorporação das necessidades de aprendizagem 

desses estudantes nas atividades vivenciadas pelo grupo de uma 

sala regular. Acrescenta-se a isso a persistência de uma visão 

clínica, baseada na ideia que esses estudantes necessitam de 

intervenções ‘curativas’ às suas ‘deficiências’, em detrimento do 
acesso ao conhecimento comum trabalhado no coletivo da turma. 

Viabilizar a inclusão escolar perpassa pelo repensar da organização 

da escola e do trabalho educativo visando atender às necessidades 

dessas pessoas e permitindo a construção do conhecimento de 

maneira efetiva [12]. 

 

Nesse sentido recorre-se a Vygotsky [13], por sua vez, chama a 

atenção sobre o processo de ensino-aprendizagem decorrente de 

relações entre os seres humanos, do ambiente (físico e cultural), 

dos instrumentos e da linguagem utilizada. Dentre os instrumentos, 

tem-se tecnologias assistivas como grandes aliadas, se planejadas 

adequadamente, para proporcionar formas diferenciadas de 

interação professor-aluno e aluno-aluno, de mediação que 

possibilitem avanços significativos no desenvolvimento e no 

processo de construção de conhecimentos das pessoas com 

deficiência. 

 

Em termos de acessibilidade, a escola deve prover atenção no que 

diz respeito acessibilidade atitudinal, por meio de programas e 

sensibilização da comunidade acadêmica em geral, evitando 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Ademais, 

questões sem barreiras físicas (arquitetônica) e no apoio à 
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formação para as adaptações de cunho comunicacional, 

metodológico, instrumental e programático, garantidos por meio de 

regulamentos e normas em geral. 

 

É preciso que desde o início do processo vá ficando cada vez mais 

claro que, embora diferente entre si, quem forma se forma e re-

forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado. É neste sentido que ensinar não é transferir 

conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito 

criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem a condição 

de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender [14]. 

 

Após as contribuições de Vygotsky [13] e Freire [14], que 

reforçam a importância do sujeito ativo em seu processo de 

construção de conhecimento e ao pensar na formação docente, a 

aprendizagem baseada em projeto apresenta-se como um modelo 

de ensino que colabora para que os alunos confrontem as questões 

e os problemas do mundo real que consideram significativos, 

determinando como abordá-los e, então, agindo de forma 

cooperativa em busca de soluções. É comum os alunos 

selecionarem aspectos e ambientes relacionados à sua atividade 

diária e são motivados por problemas do mundo real que podem, e 

em muitos casos irão, contribuir para sua comunidade acadêmica e 

para a sociedade de maneira geral. Nesta direção, conforme já 

apresentado, a ABP mostra-se uma importante técnica de ensino 

para a formação na área de Educação Especial, uma área 

interdisciplinar e que necessita de uma visão sistematizada de todas 

as questões inseridas. Assim, a ABP potencializa a construção de 

conhecimento, por meio de projetos autênticos e realistas, baseados 

na questão da inclusão escolar, de maneira motivadora e envolvente 

[7]. 

Na ABP, os estudantes precisam planejar cooperativamente as 

ações de suas equipes à medida que avançam na solução e/ou 

conhecimento do 'problema', desenvolvendo um plano de ação e 

elaboração de diretrizes/orientações para o desenvolvimento de 

seus produtos, artefatos e/ou práticas adotadas.  

 

Segundo Fagundes [15] uma metodologia de Projetos de 

Aprendizagem, devem abordar uma prática flexível, ficando os 

docentes como mediadores do processo. Os alunos organizam o 

desenvolvimento da pesquisa, redefinindo conteúdos prioritários 

para sua autoaprendizagem. O Quadro 1 faz uma comparação entre 

o Ensino por projetos e a Aprendizagem por projetos [1]. 

 

Quadro 1 - Ensino por projetos versus Aprendizagem por projetos 
 Ensino por projetos Aprendizagem por 

projetos 

Autoria: 
Quem 

escolhe o 

tema? 

Professores, 

coordenação 

pedagógica 

Alunos e professores 

individualmente e, ao 

mesmo tempo, em 

cooperação 

Contextos Arbitrado por 

critérios externos e 

formais 

Realidade da vida do aluno 

A quem 
satisfaz? 

Arbítrio da 

sequência de 

conteúdos do 

Curiosidade, desejo, 

vontade do aprendiz 

currículo 

Decisões Hierárquicas Heterárquicas 

Definições de 
regras, 
direções e 
atividades 

Impostas pelo 

sistema, cumpre 

determinações sem 

optar 

Elaboradas pelo grupo, 

consenso de alunos e 

professores 

Paradigma Transmissão do 

conhecimento 

Construção do 

conhecimento 

Papel do 
professor 

Agente Estimulador/orientador 

Papel do 
aluno 

Receptivo Agente 

 

Fonte: Fagundes, Sato e Maçada [1]. 

 

Neste artigo, o recorte escolhido da pesquisa que será descrito a 

seguir, envolve o mapeamento da situação encontrada nas escolas 

pesquisadas pelos alunos, referente à inclusão escolar por meio de 

um projeto, a partir do diálogo entre os sujeitos envolvidos. A 

construção de um plano de ação e de medidas interventivas são 

objetos de trabalhos futuros desta pesquisa. Neste artigo optou-se 

em descrever o 'processo' da pesquisa e as aprendizagens 

produzidas por meio da ABP. 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA  
Esta pesquisa de cunho qualitativo se deu por meio de um estudo 

de caso, envolvendo uma turma de alunos de um curso de pós-

graduação na área de formação de professores na disciplina de 

Acessibilidade e Tecnologia.  

 

A disciplina escolhida para a pesquisa baseada na abordagem da 

aprendizagem por projetos foi definida considerando sua ementa e 

a relação com a temática na área de Educação Especial. A pesquisa 

foi realizada no segundo semestre e 2015 e caracterizada pela 

maioria dos alunos serem docentes da rede pública de ensino em 

diferentes área de conhecimento.. A turma era composta 

inicialmente por 30 alunos, com predominância para residentes em 

municípios da Grande Vitória (Serra e Vitória), tendo a sua maioria 

do gênero feminino (71,1%) e o masculino com 28,3%. As faixas 

etárias foram organizadas da seguinte forma: de 20 a 30 anos 

(13,3%), de 31 a 40 anos (41,7%), de 41 a 50 anos (36,7%) e mais 

de 50 anos (8,3%). Mais da metade dos alunos já possuíam uma 

pós-graduação e 58,3% são casados. Somente um dos alunos 

trabalhou como professor da área de Educação Especial, o restante 

relataram pouco ou nenhum contato de alunos com deficiência. 

 

A disciplina foi ofertada na modalidade a distância, no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle, durante seis semanas e 

todas as atividades estavam relacionadas a um projeto de 

intervenção em uma escola, escolhida pela grupo. O único critério 

estabelecido pelos docentes que ministravam a disciplina e que a 

escola escolhida deveria ter pelo menos um aluno com deficiência. 

Os conteúdos discutidos ao longo da realização do projeto foram: 

conceitos sobre Educação Especial e Educação Inclusiva, aspectos 

legais, tipos de deficiência e de acessibilidade, tecnologias 

assistivas. As discussões teórica-prática ao longo da disciplina e os 

diferentes tipos de deficiência apresentados favoreceram a 

construção do conhecimento por meio do diálogo e das reflexões 

propostas. 

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
Os dados foram coletados no período de Agosto a Dezembro de 

2015 por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - 
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Moodle (Figura 1), ambiente escolhido para a oferta da disciplina e 

para armazenamento dos dados da pesquisa, por discussões em 

grupos ao longo da disciplina e por alguns documentos 

disponibilizados.  

 

 
Figura 1 - Ambiente Virtual de Aprendizagem da disciplina 

Acessibilidade e Tecnologia 

Fonte: As autoras 

 

O uso do recurso de Fórum enquanto 'expositor' das atividades em 

andamento permitiu a colaboração e cooperação para o 

desenvolvimento do projeto. Ao todo foram 13 escolas 

pesquisadas, em sua maioria localizadas na Grande Vitória.  Entre 

elas, somente uma era instituição particular de ensino, as demais 

eram escolas públicas. Seis das escolas pesquisadas não possuem 

sala de recurso multifuncional, somente três escolas possuem 

outros profissionais, tais como: psicólogos, enfermeiros e/ou 

médicos. Em termos de acessibilidade física, a maioria possui 

rampas e banheiros adaptados. As deficiências encontradas nas 

escolas pesquisadas foram: autismo, distrofia muscular de 

Duchenne, surdez, física (cadeirante), síndrome de Down e visual. 

Além das crianças com altas habilidades/superdotação.  

 

A maioria dos alunos-professores em formação relataram a 

dificuldade e o desconhecimento para o atendimento aos alunos 

com deficiência na escola pesquisada e no seu cotidiano escolar. 

Alguns, sensíveis a causa, por iniciativa própria buscaram 

caminhos possíveis para a inclusão destes alunos e modificaram 

sua prática pedagógica de acordo com o tipo de deficiência 

identificado. Estes relatos, apesar de serem situações descritos em 

diversas pesquisas na área de Educação Especial, estes dados 

foram importantes para identificar a evolução do grupo após o 

período de formação de apenas seis semanas e como a ABP foi 

importante para a construção do conhecimento. 

 

Outra questão citada ao longo do curso foi a falta de formação 

inicial relacionada à Educação Especial, colaborando para a 

insegurança e o despreparo no atendimento aos alunos com 

deficiência. 

Ao longo da pesquisa, os alunos-professores perceberam o descaso 

de algumas instituições de ensino com relação à acessibilidade, a 

contratação de profissionais específicos, a falta de planejamento 

integrado, a importância da relação família/escola, a atenção à 

baixa visão (muitas vezes disfarçadas por meio dos óculos), a 

desmistificação do conceito de um aluno com altas habilidades e 

outras questões que comprovam a importância da formação em 

prática dos docentes e apresenta o resultado de como ABP pode 

contribuir para a aprendizagem do aluno: 

 
A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem 

teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a 

teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade 

(Paulo Freire). E é esta a sensação que fica após este seminário. 

Visualizamos experiências e valores presentes em nossas escolas 

que têm permeado toda a sociedade. 

Com esse seminário aprendemos sobre diversas deficiências e um 

fato muito interessante foi o de não termos assuntos repetidos. [...] 

Uma experiência enriquecedora (aluno em formação, 06/07/2015, 

via Fórum). 

 

Nas escolas que possuem professor de Educação Especial, as 

questões mais suscitadas foram a dificuldade em encontrar meios 

para adaptar os recursos e os materiais de forma que realmente 

favoreçam o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. 

E também, a resistência e o desinteresse de alguns professores no 

processo de inclusão destes alunos. 

[...] os professores sempre alegam que não tem tempo pra realizar 

dois planos e que o aluno especial tem muita dificuldade de 

aprendizagem, o que demanda muito tempo para atendê-lo de 

forma individual, enquanto isto os outros alunos não tem paciência 

de esperar, ou reclama se fica toda hora voltando a matéria 

(Professora de Educação Especial, comunicação verbal - 2015). 

 

Se de um lado encontra-se a falta de formação e/ou tempo e 

motivação para as questões da inclusão escolar, do outro lado tem-

se alunos ávidos pelo saber e pela colaboração para com a escola. 

Ao serem questionados durante a pesquisa sobre o quê gostariam 

de encontrar na escola, os alunos com algum tipo de deficiência 

relataram o desejo de sentir o interesse do professor em sua 

aprendizagem, mais compromisso na divulgação e nas questões 

necessárias relativas à sua deficiência, escola com aulas extras no 

final de semana, um laboratório de informática mais preparado, 

acessibilidade física, material didático digital, salas de recursos 

multifuncionais, atividades que proporcionem interação com outros 

colegas e mais aulas práticas.  

É certo, que o desejo de cada aluno está diretamente relacionado ao 

seu tipo de deficiência, entretanto, se a escola refletir e 

compreender que as questões ligadas à inclusão favorecem a todos 

pode-se pensar em um caminhar rumo ao processo efetivo de 

inclusão no ensino regular para além da sociabilização. Optou-se 

por um recorte final com poucas palavras, mas que resume o 

sentimento de muitos alunos com deficiência. Quando questionado 

sobre como a escola poderia ajudar em seu aprendizado, um dos 

alunos, diagnosticado com Síndrome de Asperger, diz: “"Sei lá! 
Não ter um conhecimento mecânico, sabe? Tem que abrir mais o 

pensamento" (07/06/2015, informação verbal).  

 

E nos processos de formação a ABP pode ser uma importante 

prática pedagógica, em especial para os futuros docentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por meio da pesquisa realizada foi possível aproximar e promover 

uma interlocução sobre o cenário escolar e a prática realizada nos 

aspectos referentes à inclusão das pessoas com deficiência e como 

a formação aliando a teoria e a prática no ambiente escolar facilita 

o processo de ensino-aprendizagem. Percebeu-se a angústia, muitas 

vezes dos alunos com deficiência, outras dos professores de 

Educação Especial, outras dos 'alunos-professores' que conheceram 

a realidade da escola. Houve também uma maior conscientização 

de que é possível promover a inclusão desde que esse esforço seja 

uma 'causa coletiva', de todos os envolvidos com a pessoa com 

deficiência (profissionais da escola e família).  

 

Nesta pesquisa observou-se que é preciso intervir na realidade 

mesmo diante das impossibilidades que se configuram, do contrário 

a inclusão pode ficar mais distante mesmo com as garantias 

previstas nas legislações vigentes. Algumas questões são 

atitudinais e possíveis, tais como: apresentar o aluno e suas 

limitações a toda à comunidade escolar, prover a interlocução 

escola e família, usar o espaço da sala de aula como ambiente de 

construção de conhecimento em práticas diferenciadas que atendam 

o maior número de alunos, independente de aspectos relacionados à 

deficiência. Um exemplo disso seria criar algo concreto (tátil) sobre 

determinado conceito, além de favorecer a todos, irá também 

facilitar a aprendizagem de um aluno com deficiência visual. 

 

Os resultados desta pesquisa apresentam como se deu o processo 

de aprendizagem dos alunos na disciplina de Acessibilidade e 

Tecnologia por meio da Abordagem Baseada em Projetos, 

consolidando um breve panorama sobre as fundamentações, os 

desafios e as interlocuções necessárias entre os sujeitos envolvidos 

no processo de inclusão. Há um caminho a ser trilhado para a 

implementação e regulação do estatuto da pessoa com deficiência e 

um deles perpassa pelo processo de formação da comunidade 

escolar e este deve estar inserindo em um processo de prática 

reflexiva. Como trabalhos futuros pretende-se continuar a pesquisa 

visando à construção de um plano de ação e de medidas 

interventivas no sentido de aproximar os sujeitos e as escolas 

pesquisadas ao processo de inclusão que beneficie a todos. 

Esta pesquisa de cunho qualitativo se deu por meio de um estudo 

de caso, envolvendo uma turma de alunos de um curso de pós-

graduação na área de formação de professores na disciplina de 

Acessibilidade e 
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RESUMEN 
El presente trabajo pretende exponer los lineamiento preliminares 

del proyecto "Muéstrame tu ciudad" que tiene por objetivo 

fortalecer las competencias culturales y académicas que sustenten 

la comunicación entre pares nacionales e ingleses mediante la 

puesta en obra de creaciones fotográficas y audiovisuales 

compartidas a través de la red social Instagram y relevando a la 

ciudad como espacio portador de riqueza patrimonial, en 

colaboración con el museo Benjamín Vicuña Mackenna.    

ABSTRACT 
This work intends to describe the first guidelines for the ‘Show 
me your city’ project, whose objective is to strengthen both the 
cultural and academic skills which sustain communication 

between Chilean and English peers by means of the artistic 

creation of audiovisual and photographic works shared through 

the Instagram social network, highlighting the city as a place of 

cultural wealth and working collaboratively with the Benjamin 

Vicuña Mackenna Museum.   

 

Categories and Subject Descriptors 

K. Computing Milieux 

K.3 COMPUTERS AND EDUCATION 

K.3.1 Computer Uses in Education 

 Collaborative learning  

 

General Terms 

Factores humanos, experimentación, lenguajes. 

Keywords 
Red social, intercambio cultural, arte y patrimonio. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
1.1. Problema. En el segmento juvenil el uso de dispositivos 

digitales ha crecido exponencialmente, junto con el respectivo 

acceso a internet y a las redes sociales consiguientes. Según el 

estudio de Tren Digital [5] el uso excesivo de internet va en 

proporción indirecta con factores como el desempeño escolar, la 

autoestima o la capacidad de enfrentar problemas, siendo la 

sobreexposición la principal causa en la caída de habilidades 

emocionales y sociales. En cuanto a su desempeño académico se 

ha observado por parte del cuerpo docente del Colegio Nuestra 

Señora de Guadalupe (NSG) de la comuna de La Granja un alto 

desinterés hacia la asignatura de Artes Visuales y un bajo 

rendimiento en la asignatura de Inglés. Ambas áreas de estudio 

históricamente han sido planteadas como unidades de aprendizaje 

de menor relevancia frente a las asignaturas centrales matemáticas 

y lenguaje, situación reflejada en la cantidad de horas obligatorias 

para cada una definidas por el Mineduc. En el mismo contexto se 

ha observado que los alumnos no tienen mayores oportunidades 

de salir de su comuna lo que trae como consecuencia el 

desconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de 

la ciudad de Santiago y su casco histórico; tienden a identificarse 

con su entorno más cercano, en este caso la comuna de La Granja, 

y a buscar referentes en este mismo lugar. El problema del acceso 

a los bienes culturales o a las redes de circulación de la cultura es 

una dimensión de vulnerabilidad directamente relacionada con la 

condición de pobreza, situación que ubica a la comuna de La 

Granja entre las 3 más desfavorecidas de la Región Metropolitana 

con más de un quinto de su población bajo la línea de pobreza [1]. 

En este contexto de vulnerabilidad, que se traduce en la 

disminución de oportunidades y condiciones para el aprendizaje 

real y significativo es que proponemos la ejecución del proyecto 

integrado “Muéstrame tu Ciudad”. 
 
1.2. Solución. El fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

habladas y escritas en el inglés, creativas en arte y culturales-

simbólicas en historia en los estudiantes del Colegio Nuestra 

Señora de Guadalupe (La Granja, Santiago) para su intercambio 

social internacional con alumnos del colegio The Piggott School 

(Wargrave, Inglaterra) a través de recorridos guiados por la ciudad 

de Santiago, la utilización de las TIC y de la red social Instagram, 

y la participación activa en talleres extraprogramáticos que 

desarrollen las habilidades necesarias para su uso.  

Los alumnos crearán e intercambiarán un trabajo de artes (books 

interactivos) basados en fotografías y videos de sus ciudades, a 

saber: Santiago y Wargrave (en el caso de los alumnos ingleses), 

los cuales serán captados en una serie de salidas organizadas y en 

colaboración con el museo Benjamín Vicuña Mackenna al casco 

histórico de Santiago. Los alumnos mediante el uso de la red 

social compartirán sus experiencias a través de sus conversaciones 

en inglés, intercambiarán las fotografías y videos de la ciudad vía 

instagram creando en forma colectiva un trabajo de arte final, 

book interactivo y podrán profundizar sus conocimientos en la 

historia de Santiago, su fundación y hechos más relevantes. En 

síntesis se busca que los alumnos participantes logren entablar 

relaciones interculturales y apliquen las TIC como herramienta 

para el aprendizaje en las diversas áreas curriculares (Inglés, 

Historia y Artes). 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 397  - 399. Santiago de Chile.
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1.3 Grupo objetivo. Jóvenes que cursan entre 8vo básico y 2do 

medio del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de la comuna de 

la Granja, en conjunto con alumnos del colegio The Piggott 

School, Wargrave, Inglaterra que cursan niveles paralelos. 
 
1.4 Recursos a desarrollar. Se contactará y coordinará trabajo en 

conjunto con el colegio The Piggott School, Wargrave, Inglaterra. 

Ambos grupos de alumnos utilizarán la red social Instagram, 

donde podrán hablar de sus experiencias en otro idioma, 

intercambiar fotografías de sus ciudades y entornos históricos; y 

como producto de este proceso crearán un book interactivo 

mediante el programa Windows Movie Maker, el cual será 

compartido con sus pares ingleses y expuesto en sus respectivos 

colegios. Se espera una participación de 60 alumnos escogidos 

según su nivel de compromiso frente al proyecto, reflejado en el 

cumplimiento de los requisitos como las autorizaciones y 

permisos para el uso de la red social por parte de sus apoderados. 

Para efectos del proyecto los alumnos del colegio NSG realizarán 

una serie de 4 recorridos por el casco histórico de Santiago en 

colaboración con el museo Benjamín Vicuña Mackenna, durante 

los sábados del mes programado. También se desarrollarán  

talleres semanales extraprogramáticos: 3 clases de fotografía (en 

que  los alumnos  aprenderán nociones y el uso de algunas 

aplicaciones (filtros, pigmentación, etc.), con el objetivo de que 

ellos puedan aprovechar los recursos que el PC y sus teléfonos 

tienen incorporados para obtener las mejores fotos; 3 clases de 

Instagram (en que los alumnos aprenderán nociones básicas y el 

uso de sus herramientas con el fin de editar sus fotos antes de ser 

compartidas o enviadas a sus pares; 2 clases de montaje (en que 

los alumnos aprenderán nociones básicas y el uso de de 

herramientas para integrar el material recopilado con las TIC y 

desarrollar las habilidades para crear un book interactivo; 

finalmente 2 clases de edición (en que los alumnos aprenderán 

nociones básicas y el uso de algunas aplicaciones para integrar el 

material recopilado con las TIC y utilizarlo para crear un book 

interactivo de fotos y/o videos, o ambos. Se dedicará una semana 

para la creación del book interactivo con 2 clases presenciales y 

durante todo el proceso los alumnos intercambiarán con sus 

amigos ingleses apreciaciones, fotografías y experiencias. Para 

concluir el proyecto los trabajos se expondrán en el colegio para 

toda la comunidad educativa. 

 
1.5 Resultados Esperados. 
Como resultados esperados se busca que los alumnos del colegio 

NSG fortalezcan sus competencias: culturales mediante el 

reconocimiento y relación con los lugares históricos visitados. 

Registrando y compartiendo sus trabajos fotográficos y 

acercándose de este modo a una identificación con su ciudad a 

través del uso de TIC y otros recursos técnicos-digitales. 

Artísticas, a través de la creación de un book interactivo de 

fotografías (y/o videos) tomadas por los propios alumnos donde se 

espera que puedan expresarse y desarrollar su sensibilidad 

estética. Académicas mediante el desarrollo del discurso hablado 

(pronunciación) y escrito (gramática y vocabulario), utilizando sus 

estructuras de forma coherente a través de la comunicación, 

práctica (español e inglés) y uso en las redes sociales, las que 

sustenten la comunicación tanto con sus pares nacionales como 

ingleses. Además poder replicar el proyecto en uno o más 

colegios del Arzobispado y de este modo generar un impacto 

mayor en la comunidad educativa de la Corporación.  
 

 

1.6 Justificación  

1.6.1 Integración curricular  
Según Sánchez [4] la integración curricular de las TIC implica 

usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la 

construcción del aprender y usar las tecnologías como parte del 

currículum, entre otras cosas. Por otro lado La Sociedad 

Internacional de Tecnología en Educación (ISTE) define la 

Integración Curricular de las TIC como la “infusión de las TIC 
como herramientas para estimular el aprender de un contenido 

específico o en un contexto multidisciplinario (ISTE)”. Además se 

señala que “utilizar las TIC en forma habitual en las aulas para 
tareas variadas como… comunicarse, aprender un idioma, 
diseñar....todo ello en forma natural, invisible.....va más allá del 

mero uso instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio 

nivel de innovación del sistema educativo” [4].  

En nuestro caso particular la Integración de las TIC en el 

currículum para un fin educativo específico, tiene su propósito 

explícito en el aprender, crear un book interactivo como producto 

de un proceso artístico, desarrollando habilidades creativas y de 

interrelación con otros pares mediante uso de las TIC, fomentando 

y fortaleciendo además, el idioma inglés. El recorrido por la 

ciudad permitirá un acercamiento importante a la historia de 

Santiago, su patrimonio y su cultura. En este sentido y en la línea 

argumentativa anterior, disponemos de las TIC como un conjunto 

de herramientas disponibles que se integran armónicamente con 

los objetivos educativos profundos contenidos en la propuesta. 

Éstas colaboran integralmente en el desarrollo de las distintas 

áreas que convergen en las actividades, cumpliéndose así la 

premisa de “invisibilidad” y transversalidad propuesta por 

Sánchez [4] para la articulación educativa de las TIC en el 

currículum escolar.   

1.6.2 Trabajo colaborativo 

Los nuevos modelos educativos y las demandas de la sociedad 

actual, exigen de estrategias colaborativas (como el recorrido 

situado por la ciudad o el compartir impresiones y opiniones sobre 

la misma) y el uso adecuado de las TIC, las cuales ofrecen 

ventajas potenciales a docentes y alumnos, facilitando este 

enfoque de trabajo, la búsqueda de informaciones, desarrollo de 

destrezas cognitivas/tecnológicas, relaciones interculturales, entre 

otras propias de este mundo globalizado [3]. 

En este sentido, el trabajo colaborativo reviste mucha importancia, 

porque desarrolla valores positivos a partir de la colaboración que 

ofrecen y reciben los participantes. Además “fomenta las 
relaciones interpersonales positivas, autoestima equilibrada y la 

autovaloración, ya que cada participante tiene la oportunidad de 

contribuir según sus habilidades y posibilidades, puesto que se 

valoran los aportes individuales y los aprendizajes se construyen 

en forma colectiva. Esto motiva al trabajo, porque los miembros 

son responsables del éxito o fracaso que resulte al término de las 

acciones realizadas” [3].  

 
1.6.3 Contexto pedagógico 

Dentro de un contexto pedagógico, los “contextos altamente 
diversos y desiguales no pueden tener una única respuesta, sino 

múltiples para responder a las necesidades educativas de todos los 

estudiantes” [6, p. 27]. Además se debe “considerar las respuestas 
diversas tanto en los “contenidos” de las TIC como en sus 
soportes o dispositivos” [6, p. 27], por ejemplo tener 

computadores para cada niño, hacen que las TIC pueden ser una 

herramienta útil para diversificar la enseñanza y el aprendizaje. 

Según la UNESCO “la contribución de las TIC en la construcción 
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de soluciones o resolución de problemas por medio del desarrollo 

de distintos tipos de producciones a través de las TIC (creaciones 

audiovisuales y otras) es un aporte al desarrollo de la creatividad” 

[6, p. 26].   

 

En este contexto los alumnos del Colegio NSG han exhibido un 

bajo nivel de inglés reflejado en las evaluaciones propias de la 

asignatura, también un alto desinterés por la asignatura de Artes 

Visuales; ante lo cual se espera que el uso orientado de las TIC 

pueda contribuir a mejorar estos aspectos. Esto se logrará 

mediante la combinación de métodos de enseñanza del idioma que 

se adecuen a este proyecto, poniendo énfasis en speaking y 

listening, fortaleciendo las competencias lingüísticas necesarias 

para el mismo, y a su vez, estimulen el uso del idioma como parte 

de la comunicación, intercambio y trabajo colaborativo. Por otro 

lado, la creatividad predispone a los participantes a retomar el 

interés en el arte mediado por el uso de herramientas tecnológicas, 

y por la posibilidad de construir una virtualidad que interprete su 

propia realidad y el conocimiento de su entorno.  

1.6.4 Vida saludable 

El uso de las TIC, si bien es portadora de una serie de beneficios 

amplificadores de la capacidad de manipulación y articulación de 

productos de conocimiento, puede traer consigo comportamientos 

poco saludables en el segmento objetivo al que apunta el 

proyecto: el adolescente. Según la Investigación sobre conductas 

adictivas a internet entre los adolescentes europeos [2] la 

conducta adictiva hacia el internet repercute directamente en la 

cualidad de las relaciones de los jóvenes con su entorno. 

Específicamente, la pérdida de control sobre el uso de las redes y 

su adicción produce “aislamiento y descuido de las relaciones 
sociales, académicas, de la salud y de la higiene personal” [2, p. 

691]. Este descontrol de las tecnologías a su vez viene 

acompañado del correspondiente sedentarismo y prácticas 

individuales y aisladas sobre la gestión de la información. Es por 

estos antecedentes que esta propuesta se funda en el uso de las 

tecnologías en un contexto activo, situado en la ciudad y trazado 

en su recorrido, en colaboración con otros compañeros en su 

génesis y orientado hacia pares desconocidos de distintas latitudes 

del mundo. En este sentido, las TIC se transforman en una 

herramienta para la elaboración activa de conocimiento innovador 

y pertinente, desincentivando el sedentarismo y las carencias 

emocionales-cognoscitivas en el uso de tecnologías digitales por 

parte del educando. 
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ABSTRACT 

The progress of technology and its access to a large number of 

people, especially in mobile devices, make digital games a very 

popular tool, also in academic environment. Although, to have 

acceptable quality in education for digital games, mainly those of 

logic, they must be developed in a way that human-computer 

interaction enable further learning. This article presents a study of 

human-computer interaction in a logic game in traditional and in 

3D digital environment. The study shows that human-computer 

interactions need to be improved in digital and virtual reality 

environments to preserve learning.   

CCS Concepts 

• Applied computing ~ Education   • Human-centered 

computing ~ Empirical studies in HCI  • Applied computing ~ 

Interactive learning environments   • Human-centered computing   

• Theory of computation~Logic 

 

Keywords 

Logic game; puzzle; virtual reality, 3D, Education. 

1. INTRODUCTION 
The development of information and communication technology 

has provided children, adolescents and adults an easy way to use 

different applications in mobile devices. Regardless the 

knowledge area they are in, their logic and cognitive development 

can be qualified do play digital logic games [1]. 

 Fraiman [2] and Sato [3] consider digital logic games as virtual 

tools and when they are applied in the teaching-learning process, 

they optimize time and work from teachers and students of this 

digital group. 

From studies conducted in the resolution of the Magic Cube in 

digital environment by touch resources in smartphones and tablets 

and by mouse and keyboard in desktop computers, compared to 

the resolution of the Magic Cube in the traditional environment, 

we can observe the results in research present by Tabuti that 

shows digital Magic Cube needs to be improved [4]. 

To expand this research and to verify different applications that 

consider other human-computer interaction environments [5], 

considering digital environment in the third dimension, we have 

developed new applications to make new researches, where we 

can verifiy which 3D environment and virtual reality is the best 

for the development of Magic Cube. 

In this way, virtual reality researches [6], as human-computer 

interaction environment research, with Oculus Rift, Google 

CardBoard, Hydra Controller, Leap Motion [7], and others, were 

made to understand how they can be useful in the development of 

new applications and for the Magic Cube. 

Besides, we have performed previous researches with students of 

technology courses to identify how the human-computer 

interactions are developed by the logic game Magic Cube in a 

digital environment, in digital applications and in third dimension. 

From the results, we expect to deepen research to verify which 3D 

digital environment and virtual reality is more appropriate to the 

resolution of the Magic Cube, comparing to the students results 

solving the logic game by traditional ways. 

1.1 Objectives 
For an analysis and a comparison in the construction of 3D 

applications in virtual reality, we developed three applications to 

distinguish which is the best to the development of a logic game 

named Magic Cube, solved by touch, mouse and keyboard, when 

compared to the traditional Magic Cube.  

From the results obtained of previous researches with the Magic 

Cube, we developed an application for smartphone/tablet, with 

each tier of the Magic Cube, where touch interaction was replaced 

for some icon indicating the interactions by buttons. 

We developed another application to solve the Magic Cube with 

Oculus Rift and Leap Motion. In this case, an Oculus Rift can 

visualize the Magic Cube and the movements to manipulate the 

Magic Cube can be captured by a Leap Motion. 

For the last application considered to solve the Magic Cube, we 

developed it with Oculus Rift and an Xbox controller. In this case, 

Magic Cube can be visualized by Oculus Rift and the Xbox 

controller makes the movements of the Magic Cube. 

1.2 Related Works 
Researches related to the development of traditional or digital 

logic games have been made such as Tonéis [8], who studied the 

development of a digital game for the learning of math, which 

improved the learning from students. In this study, the Magic 

Cube, besides being a game, which involves logical reasoning, 

can also be used to develop math concepts. 
*e-mail: lucymari@gmail.com 
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Related to the application of cognitive skills of the Magic Cube in 

virtual reality, studies from Frade, Alixandre e Souza [9] present a 

game developed for virtual reality to improve cognitive skills and 

logical and math reasoning. 

As part of the research of the Magic Cube in virtual environments, 

researches of Dourado et al. [10] proposed a digital game with 

augmented reality. These researches were used in the 

development of skills to solve math problems. 

Jseixas, Cardoso and Dias [11] present the results of an 

experiment designed to characterize the Leap Motion moving 

tasks that link 2D and compare it with a mouse and touch. 

Giloth and Tanant [12] explore IHC aspects in a variety of devices 

including desktops, laptops, android smartphones and tablets for 

the experience augmented reality and Oculus Rift for immersive 

experience. Each device and experience places different demands 

on the user interface. 

2. FOUNDATION 

2.1 User Interface and Human-Computer 

Interaction 
According to Barbosa and Silva [5], an interface of Interactive 

System contains all the parts of the system which users have 
physical contact (motor or receptive) or conceptual during 

interaction. 

The people insights and his interpretation compared with users 

interface, as his objectives, are affected by the context of the 

system utilization. Besides, when we explore the user's interface, 

it is necessary consider his education, knowledge and experiences 

[5]. 

To Carvalho [13], the human-computer interaction, that is a group 

of processes, actions and discussions where user interacts with 

computer, in addition of the multidisciplinary feature, has the 

main purpose of making sophisticated machines more available to 

potential users, related to interaction.  

The human-computer interaction can be studied, as shown by 

Barbosa and Silva [5], (i) on the nature of the human-computer 

interaction; (ii) in the context use of interactive systems use; (iii) 

in the human characteristics; (iv) in the computer systems 

architecture and in the user interface; and (v) in the process of 

development related to the use of it. In this case, the human-

computer interaction is related to the devices input and output, 

and in the ergonomics. 

2.2 Virtual Reality and Augmented Reality 
To Kirner and Kirner [14], virtual reality, augmented reality, and 

as their variation, consider the 3D in the computer interface 

technics performance, considering the multi-sensorial interactions 

and the processes in real time. 

The virtual reality can be defined by Kirner and Kirner [14] as a 

computer interface which allows users interact in real time, in a 

3D created by a computer, using their senses through special 

devices. 

In the augmented reality, space is the traditional environment and 

the virtual environment is transported to the traditional 

environment by some technological device. In this way, Kirner 

and Kirner [14] say that the human-computer interaction happens 

naturally and intuitively without adaptation or practice. 

2.3 Logic Games, Digital Games and Magic 

Cube 
Logic games are not logical reasoning games that can be 

introduced as a daily issue and its resolution requires analytical 
reasoning [15]. 

Digital games, according to Correia et al. [16], are electronic 

games developed for computers, consoles or other technological 

devices, where a human-computer interaction exists, using these 

technologies. 

In 1974, Erno Rubik, a professor from Hungary, developed the 

Rubik cube, a logic game known as Magic Cube. The Magic Cube 

were created to show the Rubik’s students the space relations, and 

it became the best-selling toy in the world, because it is 

challenging, with logical intelligence, simple and complex, stable 

and dynamic, order and chaos problem [17]. 

3. APPLICATIONS 
For this study, we have developed three applications. The first 

was developed for smartphone/tablet, with the movements of each 

tier of Magic Cube controlled by buttons. The Magic Cube 

movements as a whole, to observe all the sides, were developed 

with buttons.  

Another application was developed to solve the Magic Cube using 

Oculus Rift and Leap Motion. In this case, we visualize Magic 

Cube by Oculus Rift and we perform interaction with Magic Cube 

by Leap Motion that capture our hands movement.  

The last application considered to solve the Magic Cube was 

developed using Oculus Rift and the Xbox controller. In this case, 

we are able to visualize Magic Cube by Oculus Rift and we use 

the Xbox controller to move the Magic Cube. 

3.1 Smartphone/Tablet Applications from 

Buttons 
The application was developed for smartphones and tablets to 

solve the Magic Cube with the purpose to give a different way to 

solve it in a 3D environment, with icons that indicate and move 

the Magic Cube as a whole, as one of the sides is selected. 

Figure 1 shows the application screen of the Magic Cube for 

smartphones and tablets, in such way that it is always possible to 

see its three sides, while the hidden sides can be seen in the 

planned cube, the left arrows move the cube as a whole, the right 

arrows move the tiers of the Magic Cube. Figure 2 shows some 

students experimenting the application. 

 

 

 

 

 

Figure 1. Smartphone application screen. 
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Figure 2. Students testing smartphone application. 

The application was developed in Unity 3D, using programming 

language C#. The first version was developed to play in desktop 

computers by two scripts: the first to map the cube and the other 

for its movements. 

The first developed script starts by a method with takes the 

position, the size and the length of the sides. Another method 

takes these positions and calculates the angle and the coordinates 

of the cube. The third script controls the movements of the cube 

and its sides, as well as the execution of the shuffle button that 

shuffles the Magic Cube and the reset button that resets the Magic 

Cube. 

Manipulating the Magic Cube by buttons is the differential of this 

application because most of the applications developed for 

smartphones and tablets to solve the Magic Cube are controlled by 

touch interfaces. 

 

3.2 The Oculus Rift Application and the 
XBox Controller 
The development of this application to solve the Magic Cube uses 

Oculus Rift as an output device and the XBox controller as an 

input device.  The application has the purpose to give a different 

way to solve it in the virtual environment using commands that 

indicate and make the movements of the Magic Cube as a whole, 

as well as the movement of the selected side. 

For this application, it was used a motor from Unity. The 

advantage of using the Oculus Rift and the Xbox controller is the 

creation of an immersive experience to make the gamer closer 

during the solving the game. 

Figure 3 shows the application screen of the Magic Cube from an 

Oculus Rift perspective, where it is always possible to see three 

sides of the Magic Cube. The hidden sides can be seen with one 

controller command and with the other commands it is possible to 

select the movements of the cube or the tier movements of the 

Magic Cube. Figure 4 shows some students experimenting the 

application. 

 

 

 

 

 

Figure 3. Unity application screen. 

 

 

 

 

 

Figure 4. Students testing Unity application 

The first challenge in the development of this application was 

learning the Unity engine and then learning the C# programming 

language. First, during the development and learning of the 

application, it was used the mouse to interact with the Magic 

Cube, and then adjust the development for Xbox controller. For 

the mechanics of the functional game, it was set some stages: 

rotation of the cube links between the cubes, selection of the 

neighbor cubes, shuffle of the cube, Magic Cube model import, 

recognition of the cube settled and rotation of the view all over the 

cube. 

At the final development, project had been the interaction 

attributed of the cube by a controller, and the visualization of the 

virtual environment by Oculus Rift. There were two steps in this 

stage: implementation of the controller and implementation of the 

Oculus Rift. 

3.3 Applications with Oculus Rift and Leap 
Motion 
The development of a Magic Cube application, with Oculus Rift 

as an output device and Leap Motion as a input device, was made 

by five stages. 

Figure 5 shows the application screen of the Magic Cube 

visualized by the Oculus Rift, where it is always possible to see 

three sides of the cube, and the movements of hands captured by 

Leap Motion can be used to see the hidden sides. Figure 6 shows 

some students experimenting the application. 
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Figure 5. Unreal application screen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Students testing Unreal application 

The first stage relates to 3D modeling and used the Maya 

Autodesk to do the Magic Cube modeling. The second stage 

relates to the cube modeling in the motor using the Unreal Engine, 

the Visual Studio 2013 and the XCode. By this time, the 

development started by using C++. After learning how to use the 
motor for programming in the elements, texture and the 

application of materials, it was possible to build the Magic Cube 

storing the references position in matrices. 

Third stage relates to the manipulation of the cube in the motor, 

and in this stage it was necessary the restructuring of the code to 

match the rotation of the cube through math calculus which 

involved trigonometry to generate the traverse and rotation 

movements. The fourth stage relates to the integration of the game 

with Leap Motion, and uses the sensor values by API, without the 

ready motor resources to avoid problems of the reference. 

3.4 Conclusions in the Applications 

Development 
In the development of the Magic Cube application for smartphone 

and tablet, we observed some problems because the programmer 

did not know how to solve the Magic Cube. Researches about the 

traditional Magic Cube were necessary and how it works as its 

vertical and horizontal movements, and then develop an algorithm 

to do the cube movements. 

The major difficulty was comprehending that the cube has 

predefined movements. In this way, the development of an 

algorithm depended on learn the logic of the cube movements. 

A very important learning was the software engineering used in 

the development of the Magic Cube application by Oculus Rift 

and Xbox controller. Because of the lack of knowledge by tools, 

logic game and its possibilities, it was not designed a model to 

explore, plan and organize the development of the game. The 

results of it were the repetitive, poorly implemented and poorly 

organized methods. Besides, game is functional and works well, 

but in case it was necessary to modify the game or implement a 

new function, might result in changing all the scripts. That is the 

importance of building a software engineering before the 

development of any applications. 

Playing the Magic Cube with Oculus Rift and Leap Motion with 

virtual environment sensors causes a strange feeling. The fact that 

moving the cube without touching it causes a strange and 

sometimes bad feeling. The movement of arms in relation to its 

and the cube position resulted in unpleasant feeling. 

Another important element is the flow of development that ended 

without a viable solution. It was noticed that there was waste of 

time testing functions and methods with a stagnant solution. 
Notebooks and pencils were used to draft the reasoning ideas and 

it was better than the language grammar. 

Possible sensor reading error of the Leap Motion, as shadows or 

bad position of the hand, resulted in misunderstanding 

movements. An unnecessary contraction of hand muscles and the 

suspension of arms to make the movements caused fatigue. The 

first movements of manipulation were interesting but after some 

time it began to cause exhaustion. 

3.5 Informal Research Subject 
We have made an informal research to students of a technology 

university and we have analyzed the preliminary data in the 

qualitative and quantitative form. The preliminary data from the 

Magic Cube application for smartphone had satisfactory results 

where the research subject could easily understand the movements 

of the Magic Cube as a whole and its sides. In case of a wrong 

movement, they could simply push the close button. In this way, 

students who knew the algorithm to solve the Magic Cube easily 

solved the logic game. 

The preliminary data of the Magic Cube application from the 

Xbox and Oculus Rift version showed that the research subject 

got satisfied solving the logic game. Some reported that solving 

the Magic Cube with these devices motivated them more and 

students engaged in the learning of an algorithm to solve the 

Magic Cube. Students who knew the algorithm to solve the Magic 

Cube easily solved the logic game because the movements 

selected were the same suggested by the research subject. 

The preliminary data from the Magic Cube application from the 

Leap Motion and Oculus Rift showed initial satisfaction 

manipulating the logic game. However, the movement control of 

the Magic Cube rotation and the selected sides could have been 

badly understood, which discouraged the solving of the Magic 

Cube. Experienced students to solve the logic game easily solved 

the Magic Cube because the selection and manipulation of the 

logic game, besides being intuitive, were not always as expected. 

4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 
After we studied tools and technologies for the development of 

the Magic Cube application, we have observed that these 
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The first stage relates to 3D modeling and used the Maya 

Autodesk to do the Magic Cube modeling. The second stage 

relates to the cube modeling in the motor using the Unreal Engine, 

the Visual Studio 2013 and the XCode. By this time, the 

development started by using C++. After learning how to use the 
motor for programming in the elements, texture and the 

application of materials, it was possible to build the Magic Cube 

storing the references position in matrices. 

Third stage relates to the manipulation of the cube in the motor, 

and in this stage it was necessary the restructuring of the code to 

match the rotation of the cube through math calculus which 

involved trigonometry to generate the traverse and rotation 

movements. The fourth stage relates to the integration of the game 

with Leap Motion, and uses the sensor values by API, without the 

ready motor resources to avoid problems of the reference. 

3.4 Conclusions in the Applications 

Development 
In the development of the Magic Cube application for smartphone 

and tablet, we observed some problems because the programmer 

did not know how to solve the Magic Cube. Researches about the 

traditional Magic Cube were necessary and how it works as its 

vertical and horizontal movements, and then develop an algorithm 

to do the cube movements. 

The major difficulty was comprehending that the cube has 

predefined movements. In this way, the development of an 

algorithm depended on learn the logic of the cube movements. 

A very important learning was the software engineering used in 

the development of the Magic Cube application by Oculus Rift 

and Xbox controller. Because of the lack of knowledge by tools, 

logic game and its possibilities, it was not designed a model to 

explore, plan and organize the development of the game. The 

results of it were the repetitive, poorly implemented and poorly 

organized methods. Besides, game is functional and works well, 

but in case it was necessary to modify the game or implement a 

new function, might result in changing all the scripts. That is the 

importance of building a software engineering before the 

development of any applications. 

Playing the Magic Cube with Oculus Rift and Leap Motion with 

virtual environment sensors causes a strange feeling. The fact that 

moving the cube without touching it causes a strange and 

sometimes bad feeling. The movement of arms in relation to its 

and the cube position resulted in unpleasant feeling. 

Another important element is the flow of development that ended 

without a viable solution. It was noticed that there was waste of 

time testing functions and methods with a stagnant solution. 
Notebooks and pencils were used to draft the reasoning ideas and 

it was better than the language grammar. 

Possible sensor reading error of the Leap Motion, as shadows or 

bad position of the hand, resulted in misunderstanding 

movements. An unnecessary contraction of hand muscles and the 

suspension of arms to make the movements caused fatigue. The 

first movements of manipulation were interesting but after some 

time it began to cause exhaustion. 

3.5 Informal Research Subject 
We have made an informal research to students of a technology 

university and we have analyzed the preliminary data in the 

qualitative and quantitative form. The preliminary data from the 

Magic Cube application for smartphone had satisfactory results 

where the research subject could easily understand the movements 

of the Magic Cube as a whole and its sides. In case of a wrong 

movement, they could simply push the close button. In this way, 

students who knew the algorithm to solve the Magic Cube easily 

solved the logic game. 

The preliminary data of the Magic Cube application from the 

Xbox and Oculus Rift version showed that the research subject 

got satisfied solving the logic game. Some reported that solving 

the Magic Cube with these devices motivated them more and 

students engaged in the learning of an algorithm to solve the 

Magic Cube. Students who knew the algorithm to solve the Magic 

Cube easily solved the logic game because the movements 

selected were the same suggested by the research subject. 

The preliminary data from the Magic Cube application from the 

Leap Motion and Oculus Rift showed initial satisfaction 

manipulating the logic game. However, the movement control of 

the Magic Cube rotation and the selected sides could have been 

badly understood, which discouraged the solving of the Magic 

Cube. Experienced students to solve the logic game easily solved 

the Magic Cube because the selection and manipulation of the 

logic game, besides being intuitive, were not always as expected. 

4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 
After we studied tools and technologies for the development of 

the Magic Cube application, we have observed that these 
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technologies are appropriated to the development of logic games 

as Magic Cube. 

The development could be more appropriated if all the phases of 

the software engineering were planned and made without the need 

of redoing it. 

Although it was necessary to learn the concerned technologies for 

the development of the applications, time for the learning and the 

development of the application did not exceed the deadline. 

The previous research to some technology students from the 

university could authenticate if applications were well developed. 

Part of the results showed where we could improve the 

application. 

We have done a questionnaire to capture the human-computer 

interactions results observed from the research subject when 

solving the three Magic Cube applications. However, there is the 

expectation for deeply studies that might show which 3D interface 

and virtual reality are more appropriated to the development of the 

Magic Cube application, comparing to solving the traditional 

Magic Cube. 

Besides, we might do more appropriated and qualified researches 

to check if the skills and competences in the logical reasoning are 

preserved in the Magic Cube applications developed in 3D and 

virtual reality. 
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Abstract 
This article aims to provide a qualitative research which will 

analyze and understand in depth a specific learning experience 

regarding the use of TIC, developed in the subject of Mathematics 

at the Fourth Grade of Boston College Maipú School. This 

experience corresponds to the use of educational software called 

Aleks that accompanying the learning process of students. 

Thanks to the development of this research will be able to 

understand and analyze more deeply this learning experience, 

considering the educational context and methodology that teachers 

and students develop using Aleks, the software. 

In addition, it may elucidate the level of congruence between the 

curriculum of fourth grade, established by the Ministry of 

Education for the unit of fractions and contents that provide the 

software in study, as well as highlight the perceptions of teachers, 

attitudinal changes in academic performance and students 

expressed within this learning experience from a constructivist 

view. 

 
Resumen 
El presente artículo pretende dar a conocer una investigación 

cualitativa que permitirá analizar y comprender en mayor 

profundidad una experiencia de aprendizaje concreta referida al uso 

de TIC, desarrollada en la asignatura de Matemáticas de Cuarto 

Año Básico del Colegio Boston College Maipú. Dicha experiencia 

corresponde a la utilización de un Software Educativo llamado 

Aleks que acompaña al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Gracias al desarrollo de esta investigación se podrá conocer y 

analizar esta experiencia de aprendizaje de manera más profunda,  

considerando el contexto educativo y la metodología de trabajo que 

profesores y estudiantes desarrollan mediante la utilización del 

software Aleks.  

Además se podrá dilucidar el nivel de congruencia que existe entre 

los contenidos curriculares de cuarto año básico que establece el 

Ministerio de Educación para la unidad de fracciones y los 

contenidos que proporciona el software en estudio, como así 

también evidenciar las percepciones de los docentes, los cambios 

de rendimiento académicos y actitudinales que manifestaron los 

estudiantes al interior de esta experiencia de aprendizaje desde un 

marco constructivista. 

Keywords 

Software educativo, experiencia de aprendizaje, aprendizaje 

constructivista, prácticas de uso de TIC.  

 

Introducción 
Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) en la educación 

es comprobar de manera fehaciente como su utilización puede 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ya que éstas han sido 

promovidas como herramientas útiles y potenciales para alcanzar 

dicho objetivo. 

Si bien se observa en la actualidad que las TIC se han logrado 

insertar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación 

chilena, determinar en qué y de qué manera se están empleando en 

los establecimientos educacionales, y si su utilización se transforma 

en una buena aliada para la enseñanza, el aprendizaje y la práctica 

pedagógica, son las inquietudes que impulsaron a llevar a cabo esta 

investigación. 

Dentro del conjunto de recursos didácticos educativos, se encuentra 

el software educativo y/o los programas educativo/didácticos que 

han sido diseñados con el objetivo de transformarse en un medio 

didáctico, y que se enmarcan dentro del uso de las TIC. 

Para Cataldi [1] los softwares educativos corresponden a un 

conjunto de programas cuya finalidad consiste en ser herramientas 

facilitadoras para el aprendizaje. Cartagena [2] señala que su 

utilización será dinámica en la medida que exista una 

intencionalidad pedagógica. Por su parte Marques señala que se 

entenderá por software educativo al conjunto de programas que 

posee una intencionalidad específica que sea capaz de facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje como medio didáctico [3]. 

Ahora bien, con respecto al concepto de experiencia de aprendizaje, 

Tyler Ralph señala que ésta expresión: 

… no se identifica con el contenido del curso, ni con las actividades 
que desarrolla el profesor, sino que se refiere a las interacciones 

que se establece entre el estudiante y las condiciones del medio ante 

las cuales éste reacciona. El aprendizaje ocurre por la conducta 

activa del que aprende, quien asimila lo que él mismo hace, no lo 

que hace el profesor [4].  

Ante esto, el alumno se transforma en un participante activo, por lo 

que el tipo de actividades deben estar ligadas al nivel de 

satisfacción y a las posibilidades que presentan los estudiantes para 

el logro de los objetivos. 

Si bien los métodos de aprendizaje intentan dirigirse hacia un 

modelo constructivista, en la práctica resulta bastante complejo. 

Esto se debe a que las estructuras cognitivas de los estudiantes y el 

modo en que estas responden en una situación de aprendizaje son 

diversas, ya que como señala [5] lo que resulta motivador para un 

estudiante, al mismo tiempo, puede resultar des-interesante para el 

otro, a pesar de haber compartido la misma experiencia de 

aprendizaje. Bajo esta expresión, el profesor debe desarrollar 

situaciones estimulantes, y modificar el medio de aprendizaje para 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 405  - 410. Santiago de Chile.
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despertar, generar e intencionar una mayor participación del 

estudiante [6]. 

Así, en el ámbito pedagógico, algunos autores se han enfocado en 

explicar, comprender y profundizar acerca del paradigma 

constructivista, encontrándonos con algunas corrientes teóricas, 

tales como el Genético de Jean Piaget y el Social de Lev Vygotsky, 

en donde el primero se enfoca en afirmar que el conocimiento se 

adquiere gracias a los procesos cognitivos que tienen su base en un 

substrato orgánico-biológico, mientras que el segundo cambia de lo 

biológico a lo sociocultural, en donde el niño internaliza, significa y 

vincula su pensamiento con el desarrollo del lenguaje, siendo éstas 

las “…herramientas de mediación en contextos formales de 
socialización” [7] , las que determinan e inciden en dicho proceso.  

Independientemente del enfoque con que se mire, lo cierto es que 

“una idea común a todas las teorías del aprendizaje humano, sean 
asociativas o constructivas, es que aprender implica cambiar los 

conocimientos y las conductas anteriores” [8], en donde las 

segundas tendrían un efecto concreto en la percepción de 

aprendizaje, ya que el sujeto es capaz de darse cuenta que aprende, 

considerando éste hecho como “…un fenómeno de transformación 
estructural mediado en la convivencia…” [9]  y que se valida frente 

al reconocimiento de otro. 

 

Por otra parte,  en relación a las prácticas de uso, Coll, Mauri y 

Onrubia [10] establecen tres aspectos esenciales a la hora de 

considerar el uso de las TIC en las prácticas educativas: 

-El uso efectivo que docentes y estudiantes realicen con las TIC 

dependerá de las características y naturaleza que presentan los 

recursos y equipamiento tecnológico. Este factor es de gran 

importancia, ya que dependiendo de las fortalezas y debilidades 

que presente el recurso TIC, tanto en la interacción como en la 

representación de la información, repercutirá en la forma de 

organizar y  abordar las actividades por parte de profesores y 

estudiantes.  

-Elaboración de un diseño tecno-pedagógico. Entendiendo este 

concepto como un conjunto de recursos, herramientas tecnológicas, 

que no funcionan por sí solas, si no que dependen de una propuesta 

o planificación explicita que promueva los objetivos, contenidos, 

actividades y la forma de llevarlas a cabo, los cuales intencionan la 

enseñanza para el logro de los aprendizajes. Por tanto, el diseño 

tecno-pedagógico surge de la integración de propuestas 

tecnológicas y pedagógicas, las cuales se organizan y se articulan 

para direccionar la enseñanza y el aprendizaje. La relevancia de 

este concepto radica en el modo en que un diseño tecnológico y un 

diseño pedagógico se vinculan de manera integral, ya que cuando 

esto acontece, no solo se logra la organización de las actividades, 

sino que también el modo de abordarlas y desarrollarlas, en cuanto 

al progreso, seguimiento y evaluación de los aprendizajes.  

-Los conocimientos previos, la motivación, las expectativas, el 

contexto institucional y socio-institucional determinan la dinámica 

interna que docentes y estudiantes desarrollan en torno al uso de las 

TIC, a los contenidos y al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dando origen a lo que Coll denomina la “actividad conjunta”, 
entendida como el resultado de un proceso de negociación y de 

construcción de todos los participantes, donde cada integrante 

recrea y redefine la información, dando lugar a las interpretaciones 

propias de cada sujeto [11].  

Frente a estas ideas, queda claro que no se puede establecer una 

relación directa y unilateral entre el uso de las TIC y la mejora de 

los aprendizajes, pues para poder establecer esta relación, se debe 

considerar que su uso e integración debe estar vinculada a un plan 

de trabajo y a actividades que brinden un sentido y significado 

genuino para quienes las llevan a cabo, donde profesores y 

estudiantes se den cuenta que pensar, procesar, comprender, 

transmitir y compartir información mediante las TIC no responde 

solo a trasladar el diseño pedagógico de la enseñanza a las 

tecnologías, sino que responde a la necesidad de crear entornos 

educativos donde las TIC operen como instrumentos psicológicos, 

es decir, como herramientas para pensar, sentir, y actuar solos y 

con otros [12].   

Independientemente de las ideas expuestas, las investigaciones 

siguen evidenciando escaso apoyo empírico para afirmar que las 

TIC contribuyen a la mejora de la enseñanza y del aprendizaje [13], 

ya que son los contextos de uso y los usos efectivos que profesores 

y estudiantes realizan con la tecnología las que finalmente 

determinan la mejora en los aprendizajes y practica pedagógica 

[14].  Lo que sí está claro es que su incorporación ha modificado 

los escenarios de aprendizaje [15].  

Por tanto,  este artículo analiza una experiencia de aprendizaje 

concreta mediada por el uso del Software Educativo ALEKS, como 

herramienta complementaria a la enseñanza tradicional. Dicho 

recurso tecnológico, se basa en un modelo de inteligencia artificial 

que acompaña el proceso de aprendizaje, ajustándose a las 

capacidades cognitivas propias de cada estudiante fomentando el 

aprendizaje autónomo. 

Ante esto,  la presente  investigación pretende determinar ¿de qué 

manera la experiencia de aprendizaje mediada por el uso del 

software educativo ALEKS aporta al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes en el sector de matemáticas de cuarto 

básico del Colegio Boston College Maipú? 

Objetivos 
El objetivo general se focaliza en comprender la experiencia de 

enseñanza-aprendizaje mediada por el uso del Software Educativo 

ALEKS en el subsector de matemáticas de cuarto año básico del 

Colegio Boston College. 

Los objetivos específicos consisten en: 

- Conocer las percepciones que poseen los docentes respecto a la 

experiencia de aprendizaje mediada por el uso del software Aleks 

en cuarto año básico en el Colegio Boston College Maipú. 

- Comparar los ejercicios del software y los instrumentos de 

evaluación formativa aplicados en el aula para la unidad de 

fracciones en el subsector de matemáticas en cuarto año básico del 

Colegio Boston College de Maipú. 

- Reconocer los cambios académicos y actitudinales de los 

estudiantes que se suscitaron mediante el uso del software ALEKS 

durante la experiencia de aprendizaje en el cuarto año básico del 

colegio Boston College de Maipú desde un marco constructivista. 

Metodología de la investigación 
Esta investigación se desarrolla desde un paradigma cualitativo, ya 

que busca comprender y acercarnos al fenómeno en estudio, con la 

posibilidad de profundizar en las experiencias, opiniones y 

significados con el fin de conocer la forma en que sus participantes 

perciben subjetivamente su realidad [16]. 
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Corresponde a un estudio de caso intrínseco debido a que no se 

pretende generar ninguna teoría al respecto, sino comprender de 

manera más profunda el significado, la implementación, y los 

resultados de esta experiencia de aprendizaje.  

A su vez, es de tipo exploratorio ya que nos permite conocer desde 

su esencia los resultados que nos proporciona [17]  y descriptivo 

porque permite describir situaciones y eventos. Es decir, cómo es y 

cómo se manifiesta un determinado fenómeno con la mayor 

precisión posible [18].  

Unidad de Análisis 
La población en estudio está conformada por cuarenta estudiantes 

de cuarto año básico que se encontraban con serios problemas de 

aprendizaje en el subsector de matemáticas, ya que al término del 

semestre todos se hallaban reprobando la asignatura. 

Por tal motivo la unidad técnica del establecimiento decidió 

intervenir mediante la utilización del software Aleks con el fin de 

revertir los resultados académicos que estos estudiantes  estaban 

obteniendo, los cuales se exponen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la experiencia de aprendizaje y utilización del 

software, esta se llevó a cabo en el laboratorio de computación 

complementariamente a lo que desarrollaban las docentes en el 

aula.  

Técnicas e instrumentos de análisis 

Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron:  

Análisis de discurso: desarrollado a partir de la aplicación de 

entrevistas  a docentes que participaron en esta experiencia. 

Análisis comparativo: realizado en base a las evaluaciones 

aplicadas en el aula y los ejercicios del software para la unidad de 

fracciones. 

Análisis cualitativo por teorización: sujeto a las entrevistas abiertas 

aplicadas a los estudiantes. 

 

Los instrumentos que permitieron la realización de estas técnicas 

fueron: fuentes bibliográficas, entrevista semi estructurada aplicada 

a los docentes, implementación curricular, instrumentos evaluativos 

aplicados en el aula para la unidad de fracciones, ejercicios que 

presenta el software para la misma unidad y entrevistas abiertas 

aplicadas a los estudiantes.  

Desarrollo de la investigación 

Aplicación del software  
Para la implementación de esta experiencia de aprendizaje se 

utilizaron las planificaciones que los docentes habían elaborado 

para el aula. Por tal motivo los ejercicios del software se 

desarrollaron en base a los aprendizajes esperados e indicadores 

que presentaba cada unidad de aprendizaje, de esta manera los 

mismos objetivos y contenidos que le presentaban al alumno en la 

sala de clase, se reforzaban mediante el uso del software.  

Dentro de la metodología de trabajo, los puntos más importantes a 

resaltar son: que los estudiantes estaban condicionados a realizar 

ejercicios de la clase anterior para acceder a la nueva información. 

De esta manera el software corroboraba el dominio que poseía cada 

estudiante permitiéndoles avanzar a la siguiente unidad mediante la 

realización de evaluaciones que les proporcionaba el recurso; 

Refuerzo positivo por parte del docente a cargo (mensajes, 

comentarios en sus cuadernos de trabajo); interacción entre los 

estudiantes con el fin de generar cambios en los esquemas del 

conocimiento. 

Respecto a la práctica pedagógica mediante el uso del software, el 

docente se desempeñaba como mediador en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, puesto que monitoreaba el progreso de cada 

estudiante facultándolo a tomar decisiones en función de los 

objetivos propuestos para el logro de cada unidad de aprendizaje. 

Ejemplo de esto fueron el desarrollo de actividades que brindaba el 

software, como así también juegos matemáticos para reforzar y 

estimular la operatoria básica.  

Procedimiento de análisis 
En esta etapa de la investigación se dan a conocer las técnicas más 

relevantes desarrolladas de acuerdo a los instrumentos ya 

mencionados, las cuales se proceden a describir a continuación: 

Análisis de discurso: este se llevó a cabo gracias a la aplicación 

de entrevistas semi estructurada a los docentes que participaron en 

esta experiencia de aprendizaje. El discurso extraído permitió 

recopilar información privilegiada desde el punto de vista vivencial 

de los sujetos de estudio, la cual transitó por un proceso de 

transcripción, segmentación, categorización y codificación. 

Análisis comparativo: para llevar a cabo este procedimiento se 

utilizó los ejercicios del software Aleks para la unidad de 

fracciones  y los instrumentos de evaluación formativa aplicados en 

el aula para la misma unidad de aprendizaje.  

Mediante el análisis de los ejercicios, se pretendió comparar el 

contenido que ofrece el software Aleks con los que fueron 

evaluados en la sala de clase, ya que la experiencia se realizó con el 

fin de apoyar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 

Para esto, se construyeron dos matrices compuesta por los 

aprendizajes esperados e indicadores referente a la unidad de 

fracciones que aparecían en la implementación curricular del 

establecimiento, como así también los indicadores que señalaba el 

software. La importancia de este análisis nos permitió abordar otra 

área de la educación formal, la cual corresponde al ámbito 

curricular, puesto que mediante este análisis se pudo precisar el 

verdadero aporte, congruencia y contribución que tuvo el software 

en esta experiencia de aprendizaje para la unidad de fracciones.  

Análisis cualitativo por teorización: El concepto de teorización 

no se le asigna como fin o resultado, sino como estado de la 
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construcción teórica en que se encuentra. Por tanto, teorizar 

consiste en llegar a una nueva comprensión del fenómeno, 

utilizando contextos explicativos, vinculando las interacciones, los 

procesos y los actores que están participando en algún contexto 

educativo, organizativo o social [19]. 

El instrumento que se utilizó para este análisis fue una entrevista 

abierta realizada por parte del establecimiento educacional, 

aplicada a once estudiantes de cuarto año básico al término de la 

experiencia de aprendizaje en estudio. Se decidió utilizar este 

instrumento debido a que el testimonio de los entrevistados 

corresponde a los protagonistas de esta experiencia de aprendizaje. 

Si bien las etapas de este procedimiento consiste en seis 

operaciones; codificación, categorización, relación, integración, 

modelización y teorización, solo se realizaron las cuatro primeras 

etapas ya que esta investigación no pretende generar ninguna teoría 

al respecto, sino que busca conducir el análisis de los datos a un 

nivel analítico y comprensivo acorde al objetivo planteado. 

Gracias a la utilización de esta técnica, no solo se pudo verificar 

empíricamente los cambios actitudinales y académicos de los 

estudiantes, sino que además se pudo analizar y comprender los 

lazos y vínculos existentes a partir de la información que brindan 

los entrevistados. 

 

Resultados de la investigación  
A continuación se procede a presentar los resultados de esta 

investigación considerando los objetivos expuestos al inicio de este 

artículo. 

En el caso del primer objetivo específico planteado en esta 

investigación, se pudo  determinar que la experiencia de 

aprendizaje mediante el software Aleks resulta ser positiva, ya que 

independiente de las debilidades que dan a conocer las docentes 

entrevistadas en cuanto a las características curriculares y la poca 

variedad de estrategias que presenta el software, todas afirman el 

deseo de replicar esta experiencia, incorporando no solo a los 

alumnos que se encuentren en el nivel inicial de aprendizaje, sino 

que a todos los estudiantes de cuarto año básico, ya que de esta 

manera los contenidos podrían ser reforzados, fortaleciendo el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

Además, gracias al relato de las docentes entrevistadas se pudo 

evidenciar que la intención de replicar la experiencia se sustenta en 

la mejora del rendimiento académico que se logró tras la 

implementación, como así también en el cambio actitudinal y una 

mayor disposición que desarrollaron los estudiantes hacia el 

subsector a medida que fue avanzando esta experiencia.               A 

continuación se evidencia el progreso académico obtenido tras esta 

experiencia de aprendizaje, en donde 34 de los 40 estudiantes 

aprobaron la asignatura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la mejora de las calificaciones son de gran importancia para 

determinar el éxito o fracaso de experiencias de aprendizajes como 

éstas,  la relevancia de esta investigación recae en vislumbrar como 

los estudiantes cambian el rechazo y desgano hacia el subsector por 

un comportamiento más participativo y ameno, en donde de ser 

alumnos catalogados con serios problemas de aprendizajes ahora se 

aprecian motivados y comprometidos a pesar de las dificultades 

con las que tenían que lidiar durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. A continuación presentamos algunas categorías 

elaboradas a partir del discurso de los docentes como de los 

alumnos entrevistados que dan cuenta de la situación expuesta:  

Matriz de categorías entrevistas docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto a destacar corresponde a los resultados obtenidos 

para el segundo objetivo de esta investigación, en donde se pudo 

constatar que desde el punto de vista curricular gran parte de los 

ejercicios que brindó el software tenía concordancia con los 

ejercicios que se evaluaron en los instrumentos formativos 

correspondientes a la unidad de fracciones. Sin embargo, hubo 

algunos de estos que independientemente se ser evaluados en las 

pruebas, el software no los consideró, tal es el caso de los ejercicios 

fraccionarios relacionados con la utilización de símbolos (>,=, <) 

como así también con la resolución de problemas. Este último, 

resulta ser la mayor debilidad puesto que su ausencia impide el 

logro de un aprendizaje esperado por completo. 

Si bien hubo ejercicios que el software no contemplo, también se 

pudo constatar la presencia de otros ejercicios que si abordó dentro 



409

de la unidad de fracciones, los cuales resultaron ser un tanto ajenos 

a nuestro contexto educativo ya que abordaban las unidades de 

medidas del sistema inglés (pie, yardas, millas) debido al lugar de 

procedencia del software (Estados Unidos).  

Independiente de las debilidades que se dieron a conocer, el análisis 

comparativo fue de gran ayuda para determinar qué tan 

concordantes resultaron estar los ejercicios del software para la 

unidad de fracciones, considerando además que el establecimiento 

se encontraba en pleno proceso de adaptación al nuevo ajuste 

curricular que estaba aconteciendo en ese momento. Esta situación 

nos permite afirmar que a pesar de los resultados expuestos, desde 

el punto vista curricular su utilización si fue un aporte ya que 

permitió reforzar de manera complementaria los contenidos que se 

enseñaban en el aula.  

Con respecto al último objetivo de esta investigación, gracias al  

análisis cualitativo por teorización no solo se pudo constatar los 

cambios académicos y actitudinales expresados en el discurso de 

los estudiantes, sino que permitió comprender que tales cambios no 

pudieron atribuirse solo a la utilización del software Aleks o la 

existencia de un diseño tecno-pedagógico, sino que también la 

motivación, las estrategias didácticas y la mediación docente, 

también fueron factores decisivos que sustentan esta 

implementación y que la validan como una experiencia de 

aprendizaje 

Desde el punto de vista constructivista, más allá de determinar el 

carácter biológico (estructuras cognitivas) o social en que acontece 

la adquisición del conocimiento, no cabe duda que la utilización del 

software resulta ser la herramienta mediadora entre el contenido y 

los estudiantes, ya que gracias a este y a la labor del docente, se 

logró despertar la motivación y la disposición hacia la asignatura, 

otorgando la posibilidad de comprender y procesar la información 

de una manera que no habían experimentado, y por consiguiente no 

estaban acostumbrados. 

Para finalizar, el análisis cualitativo por teorización fue 

fundamental para reconocer los cambios actitudinales y académicos 

que se manifestaron durante la experiencia de aprendizaje, ya que 

gracias a ellos se pudo comprender una relación entre cada una de 

ellas, situación que permitió observar cómo la vinculación de estas 

categorías influyó mutuamente, tanto en la disposición de los 

estudiantes, dominio de contenidos y el progreso académico. Dicha 

afirmación se evidencia en la siguiente imagen adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Ante lo expuesto, se pudo concluir que esta experiencia de 

aprendizaje mediada por el uso del software Aleks si fue un aporte 

al proceso de enseñanza aprendizaje, siendo la experiencia el factor 

determinante dentro del análisis realizado, puesto que en ella se 

interrelacionaron una serie de factores, tanto del punto de vista 

pedagógico, actitudinal, motivacional y tecnológico, a los cuales se 

les atribuye los resultados de esta investigación.  

Además, se pudo constatar que esta experiencia de aprendizaje si 

se desarrolló como tal, ya que el vínculo y conexión que los 

estudiantes demostraron con los aprendizajes no solo se pudo 

evidenciar en la mejora del rendimiento académico, sino que 

también en el cambio de actitud de los estudiantes, puesto que a 

medida que esta se fue desarrollando los niños fueron demostrando 

una actitud más positiva hacia el subsector y la manera de cómo 

abordar la relación que tenían con las matemáticas, afirmación que 

se pudo corroborar tanto en el discurso de los docentes como en el 

de los estudiantes entrevistados.  

La situación expuesta, nos permite comprender que la relevancia de 

esta investigación no se concentra solo en la utilización del 

software sino que recae en todos los elementos que colaboraron 

complementariamente para generar estas mejoras al interior de la 

experiencia de aprendizaje, logrando que los estudiantes 

desarrollaran una mayor participación, autonomía y protagonismo 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para el caso de esta experiencia de aprendizaje mediante el uso del 

software Aleks se pudo observar una serie de elementos que nos 

dan ciertos indicios para afirmar la presencia de un aprendizaje 

constructivista, algunos de estos son: utilización del software como 

instrumento psicológico para la mediación y comprensión de las 

actividades, desarrollo de ejercicios de manera autónoma gracias al 

trabajo de las estructuras cognitivas que operan para la adquisición 

del conocimiento, apoyo y motivación permanente del docente e 

interacción continua entre todos los participantes en función de los 

aprendizajes. Lo anterior, son ejemplos concretos que dan cuenta 

de elementos constructivistas, tanto del punto de vista orgánico-

biológico como social, ya que se desarrollaron al interior de la 

experiencia de aprendizaje. Esta afirmación se sustenta en que el 

aprendizaje no solo se desarrolló en base al trabajo individual que 

realizaron los estudiantes frente al software mediante la utilización 

de las estructuras cognitivas, sino que también la interacción social 

acontecida entre todos los sujetos mediante el lenguaje y la 

comunicación resulta ser una manera válida para aprender 

Por tal motivo, se espera que este análisis sirva a otros 

establecimientos educacionales que siguen utilizando el software 

Aleks, considerando que el foco de atención debe concentrase en la 

experiencia de aprendizaje, más que en el uso del recurso 

tecnológico. Desde el punto de vista de la acción pedagógica, se 

espera que esta investigación sirva como ejemplo para replicar,  

mejorar o rediseñar futuras implementaciones relacionadas al uso  

de las TIC, y especialmente en aquellos establecimientos que 

siguen utilizando el software Aleks, ya que este trabajo se 

transforma  en la primera investigación cualitativa  que analiza su 

implementación en un establecimiento chileno, brindado las 

fortalezas y debilidades que se presentó en este estudio de caso. 
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ABSTRACT 
This study qualitative proposes to discuss the reasoning and the 

areas of knowledge involved in models of Educational Design 

from the contributions of Filatro, Torezzam and TPACK. The 

design area is characterised by the involvement of different 

professionals in their teams for planning and development of 

educational resources, among them: pedagogical, technological, 

project management, design, psychology etc. The role of the 

teacher and the use of technology in education, has expanded the 

possibilities of new pedagogical proposals, legitimizes the 

importance of Educational Design and professional Educational 

Designer. Through an action research, carried out in a public 

educational institution, the challenges and the theoretical and 

practical aspects around the Design Educational is evidenced by 

the focus group and the organization of the action research 

cycles and has as one of search result a proposed conceptual 

model for Design education with an inclusive approach from the 

design of educational projects and also involving other aspects, 

such as social, reusability, collaboration, accessibility, cognition, 

affection, interaction and inclusion. 

 

RESUMO 
Este estudo de cunho qualitativo propõe discutir a fundamentação e 

as áreas de conhecimentos envolvidas nos modelos de Design 

Educacional a partir das contribuições de Filatro, Torezzam e 

TPACK. A área de Design Educacional é caracterizada pelo 

envolvimento de diferentes profissionais em suas equipes de 

planejamento e de desenvolvimento de recursos educacionais, 

dentre eles: pedagógico, tecnológico, gestão de projetos, design, 

psicologia etc. O papel do professor e o uso de tecnologias na 

Educação, vem ampliando as possibilidades de novas propostas 

pedagógicas, legitimando a importância da área de Design 

Educacional e do profissional Designer Educacional. Por meio de 

uma pesquisa-ação, realizada em uma instituição pública de ensino, 

os desafios e os aspectos teóricos-práticos em torno do Design 

Educacional são evidenciados pelo grupo focal e a organização dos 

ciclos da pesquisa-ação e tem-se como um dos resultado da 

pesquisa uma proposta de modelo conceituail para o Design 

Educacional com uma abordagem inclusiva desde a concepção dos 

projetos educacionais e ainda, envolvendo outros aspectos, tais 

como: contexto social, reusabilidade, colaboração, acessibilidade, 

cognição, afetividade, interação e inclusão. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance Learning 

Termos Gerais 
Design 

Palavras Chaves 
Design Educacional, Design Instrucional, Designer Educacional, 

Designer Instrucional, Educação a Distância. 

1. INTRODUÇÃO 
O crescimento da Educação a Distância (EaD) e o uso das 

tecnologias na educação, vêm despertando novas formas de ensinar 

e de aprender com impactos no ensino presencial, tornando-o cada 

vez mais híbrido. Neste contexto educacional o repensar sobre as 

práticas pedagógicas tornaram-se fatores-chave, no intuito de 

minimizar as possibilidades de tendência à abordagem de ensino 

tradicional, na qual o professor é detentor do conhecimento para 

uma abordagem em que o aluno torne-se um sujeito mais ativo em 

seu processo de aprendizagem. A Educação a Distância na 

sociedade contemporânea, de uma maneira geral, já imerge deste 

contexto quanto ao uso de Tecnologias na Educação. 

A importância da integração de diferentes áreas de conhecimento, 

visando o uso da Tecnologia na Educação, vem se constituindo a 

área de Design Instrucional (DI) no Brasil, termo este que vem sido 

substituído por alguns pesquisadores pelo termo Design 

Educacional (DE), em especial, dada a sua abrangência no 

planejamento educacional, para além da instrução programada 

apoiada por tecnologias. Neste artigo optou-se por utilizar o termo 

Design Educacional, exceto, nas citações em que se respeita termo 

Design Instrucional de acordo com seus respectivos autores. 

O profissional que atua na área de Design Educacional é o 

Designer Educacional, profissão relativamente nova no Brasil com 

muitos desafios, dado as diferentes áreas de conhecimento 

envolvidas e dos novos saberes necessários. 

A necessidade de um trabalho colaborativo entre as diferentes áreas 

de conhecimento, faz com que todos os profissionais envolvidos 

(re)construam novos saberes, necessários aos projetos educacionais 

na modalidade a distância. Por exemplo, o designer gráfico não se 

preocupará apenas com questões estéticas e/ou sobre a leitura das 

imagens, e, sim, com se dará o processo de aprendizagem e o 

contexto em que a mídia será utilizada. 

O objetivo deste artigo é apresentar um modelo conceitual de 

Design Educacional a partir dos aportes teóricos de Filatro, 

Torezzan e TPACK que reforçam a importância da interlocução 

entre as diferentes áreas de conhecimentos envolvidas no Design 

Educacional e os desafios enfrentados pela equipe multidisciplinar 

responsável pela produção de recursos educacionais. O artigo 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 411  - 415. Santiago de Chile.
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justifica-se pelas dificuldades encontradas no Design Educacional, 

que ora se apresenta com elementos estéticos de qualidade, 

afastando-se de sua função quanto ao processo de ensino- 

aprendizagem, e ora se apresenta com excesso de leituras e de 

discussões em fóruns, se afastando das possibilidades midiáticas 

no contexto educacional. A metodologia utilizada foi a de pesquisa-

ação realizada em uma instituição pública de ensino. A partir das 

contribuições do grupo focal e do estudo do Design Educacional 

ampliam-se as questões a serem envolvidas no modelo conceitual 

que será apresentado, incluindo a preocupação com um modelo que 

atente-se para as questões que envolvam a Educação Inclusiva. 

2. O DESIGN EDUCACIONAL E AS 
ÁREAS DE CONHECIMENTOS 
ENVOLVIDAS 

Os fundamentos do Design Instrucional envolvem três diferentes 

áreas [1] (Figura 1) e serão descritas a seguir:  

 

Figura 1. Fundamentos do Design Instrucional 
Fonte: Adaptado de Filatro [1]. 

(i) Ciências Humanas: a área de Design Instrucional sofre 

influência das psicologias: do comportamento humano, cognitiva, 

social e do desenvolvimento humano.  

(ii) Ciências da Informação: influenciaram o DI graças a criação de 

mídias audiovisuais, novas formas de gestão da informação e o 

desenvolvimento de ferramentas adequadas à EaD. 

(iii) Ciências da Administração: o Design Instrucional também se 

relaciona com a gestão de projetos. 

 A integração das ciências propostas por Filatro [1] reafirmam as 

diferentes áreas de conhecimento em torno do Design Educacional 

que devem oportunizar práticas pedagógicas criativas que torne o 

sujeito ativo dentre de um contexto histórico, social e 

organizacional mais amplo. 

Uma das críticas ao DI está relacionada à falta de afetividade, por 

seu caráter instrucional no sentido de se propor algo antes de 

conhecer os discentes e de maneira muito estruturada, entretanto, 

com apoio das tecnologias síncronas (ao mesmo tempo) e da Web 

2.0  pode-se prover mecanismos de interação, contextualização e a 

flexibilização [5]. Existem outros estudos que se aproximam do 

conceito de Design Educacional, dentre eles o Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK) - Conhecimento 

Tecnológico Pedagógico de Conteúdo [3] e o Design Pedagógico 

[4] que reforçam a importância do diálogo e da construção coletiva 

a partir de diferentes áreas de conhecimento que se unem em prol 

de uma educação efetiva com uso de tecnologias. 

O TPACK é o centro da integração entre as três formas de 

conhecimento: Content Knowledge (CK) - Conhecimento do 

Conteúdo, Pedagogy Knowledge (PK) - Conhecimento 

Pedagógico, and Technology Knowledge (TK) - Conhecimento 

Tecnológico (Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo de TPACK 
Fonte: TPACK [3]. 

A abordagem do TPACK enfatiza um novo tipo de conhecimento 

que surge da interseção das três áreas de conhecimento, além dos 

conhecimentos existentes, ou seja, ao considerar a interseção entre 

o PK e o CK, tem-se o Pedagogical Content Knowledge (PCK) - 

Conhecimento Pedagógico de Conteúdo proposto por Shulmann 

(1986).  

Da mesma forma, considerando a interseção entre TK e CK, tem-se 

o Technological Content Knowledge (TCK) - Conhecimento do 

Conteúdo Tecnológico. O mesmo ocorre com a interseção de TK e 

PK que é o Technological Pedagogical Knowledge (TPK) - 

Conhecimento Pedagógico Tecnológico que enfatiza a existência 

de componentes e capacidades de várias tecnologias, e como estas 

são usadas nas definições de ensino e de aprendizagem [3].  

O TPACK indica que a melhor forma de integração da tecnologia 

no ambiente educacional é a compreensão das relações entre esses 

três elementos do conhecimento: o conteúdo, a pedagogia e as 

tecnologias. Torrezzan [4] também propõe um estudo que se 

aproxima da área de Design Educacional adotando o termo Design 

Pedagógico (Figura 3), envolvendo as áreas de conhecimentos 

citadas por Filatro [1] e TPACK [3], porém, com níveis de detalhes 

e de separação das áreas de maneiras diferenciadas. 

 

Figura 3. Modelo de Design Pedagógico 
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Fonte: Adaptado de Torrezzan [4]. 

O Design Pedagógico proposto por Torrezzan [4] é a interseção 

dos fatores pedagógicos, técnicos e gráficos, integrando elementos 

relacionados a prática pedagógica, ergonomia, programação, 

informática e composição gráfica. O objetivo é propor uma 

metodologia para a construção de materiais educacionais digitais 

(MEDs) possibilitando ao usuário uma aprendizagem mais 

autônoma, crítica, divertida, surpreendente e colaborativa, 

ultrapassando os limites da abordagem tradicional de ensino. Além 

das interfaces interativas, também organiza e relaciona diferentes 

mídias com conteúdos, práticas pedagógicas, o sistema 

computacional utilizado e a aprendizagem do aluno. A seguir 

apresenta-se os fatores descritos por Torrezzan [4]: 

(i) Fatores Gráficos: são compostos pela estética e design de 

interface.  

(ii) Fatores Técnicos: relacionam-se às questões de ergonomia e 

programação computacional dos MEDs. 

(iii) Fatores Pedagógicos: com base na teoria de Jean Piaget (1974) 

são relacionadas questões referentes ao perfil do usuário, à 

elaboração do conteúdo abordado e ao planejamento das interações 

e interatividades possibilitadas por meio da relação usuário-MED.  

Os três aportes teóricos apresentados: Filatro [1], TPACK [3] e 

Torezzan [4] assumem questões importantes relacionadas ao 

processo de criação de recurso educacional, algumas questões 

podem estar embutidas, por exemplo, a Filatro reúne fatores 

técnicos e gráficos de maneira conjunta, enquanto a Torezzan opta 

por separá-los. Toda essa discussão fortalece o conhecimento 

desejável a área de Design Educacional por seu caráter 

multidisciplinar e que necessita de uma equipe capacitada para o 

planejamento, implementação e execução para um ambiente 

educacional.  

3. METODOLOGIA 
Este artigo traz uma abordagem qualitativa e a metodologia de 

pesquisa utilizada foi uma pesquisa-ação realizada em uma 

instituição pública de ensino com tradição no ensino presencial, 

experiência em EaD e caracterizada pela pouca formação 

pedagógica de seus docentes.  

3.1. Sujeitos da Pesquisa  
A pesquisa-ação foi organizada em três grupos focais: (1) equipe 

de produção de recursos educacionais, (2) docentes e (3) alunos. 

Dado ao objetivo deste artigo optou-se pelo recorte a partir de um 

dos três grupos focais, no caso o grupo focal denominado de 

'Grupo 1' composto pela equipe de produção de recursos 

educacionais, formado por cinco sujeitos oriundos da área de 

comunicação visual, design gráfico e artes visuais. Uma pedagoga 

também foi convidada para participar das reuniões, estas com 

duração média de uma hora, no período de Agosto de 2012 a 

Dezembro de 2012.  

3.2. Coleta de Dados 
Todas as reuniões foram gravadas, transcritas e depois discutidas 

com o grupo para a tomada de decisões sobre os ciclos da 

pesquisa-ação. Os seis sujeitos da pesquisa-ação, pertencentes ao 

Grupo 1, são efetivos da instituição pesquisada, com os nomes 

fictícios de: Alice, Eduardo, Gisele, Joana, Moema e Sandra. 

O processo de Design Educacional na instituição pesquisada se dá 

a partir do envio do 'Mapa de Atividades', gerado pelo professor 

conteudista (responsável pela elaboração dos materiais textuais, 

mídias e da sala virtual) de acordo com as diretrizes do Projeto 

Político Pedagógico do curso na modalidade a distância. Esse mapa 

deve ser revisado tanto pelo designer educacional quanto pelo 

pedagogo, os quais devem identificar a clareza nos objetivos 

educacionais propostos, as práticas pedagógicas adotadas e as 

mídias que devem ser utilizadas. Também é verificado se os 

métodos de ensino adotados são apropriados aos objetivos 

propostos. Em resumo, o mapa de atividades (Figura 4) é um 

'plano de ensino' bem detalhado, incluindo os recursos de ambiente 

virtual de aprendizagem, no caso o Moodle, e das mídias (texto, 

áudio, imagem, vídeo e/ou animação) que serão utilizadas. 

 

Figura 4. Mapa de Atividades 
Fonte: Os autores 

Na instituição pesquisada o processo de Design Educacional é 

realizado por etapas bem definidas, prazos determinados e 

envolvendo profissionais específicos em cada etapa, dificultando 

assim um trabalho de característica colaborativa. Por exemplo, ao 

chegar a solicitação para a criação de uma imagem, o profissional 

designer gráfico não se envolveu com o Design Educacional desde 

sua concepção, dificultando assim o processo de construção da 

imagem dentro de um contexto que resulte no apoio efetivo ao 

processo de aprendizagem desejado. 

Observa-se que na prática, os modelos apresentados que se 

aproximam do Design Educacional são importantes em demonstrar 

as áreas envolvidas e que devem ser atendidas, entretanto, não 

auxilia na operacionalização de como promover a interlocução 

destas áreas. 

4. ÁNALISE: EM BUSCA DAS 
POSSIBILIDADES E REFLEXÕES 

No Grupo 1, antes da organização dos ciclos da pesquisa-ação, foi 

feita uma reunião para levantar os principais problemas 

relacionados ao Design Educacional da instituição pesquisada e a 

quais áreas de conhecimentos estavam (inter)relacionados. Essa 

reunião ocorreu no dia 18 de agosto de 2012, os sujeitos do Grupo 

1 apresentaram sua motivação em participar da pesquisa e os 

principais problemas levantados, dentre eles: o desconhecimento  

do público-alvo da EaD, dificuldade na identificação de qual mídia 

é mais adequada para determinados tipos de conteúdos, uso de 

materiais já produzidos e/ou a obrigatoriedade de reutilização dos 

materiais desenvolvidos por outras instituições e falta de 

capacitação.  

Para além das diferentes áreas de conhecimento envolvidas no 

Design Educacional, existem o conhecimento sobre os conteúdos, 

estes também são de origens e de características muito 

diferenciadas. E ainda, tem-se a situação de alguns termos técnicos 

que podem ter um significado diferente dependendo da área de 

origem do profissional. 

Eu sempre achei confuso essa parte de conhecer o que é mídia, 

multimídia. Na área de exatas o conceito de Multimídia, vai para a 

área de infraestrutura, preocupados com a transmissão. E aí assim, 

o que ficou bem claro, o que eu adotei para a disciplina que eu dei 

de Sistemas Multimídia foi mostrar que existe a diferença entre a 

área de exatas e a área de comunicação. O foco da disciplina seria 
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na área de comunicação. Seria legal rever isso, Pierry Lévy fala 

que usamos o termos multimídia de forma equivocada, mas vale a 

pena trazer isso - Eduardo, 15/10/2012, informação verbal. 

A linguagem 'dialogada' também é um desafio do Design 

Educacional, pois esta representa um novo saber ao professor. 

Outra questão analisada a partir dos aportes teóricos e a instituição 

pesquisada, foi que a área de conhecimento relacionada à 

Informática, até a data da pesquisa, dezembro de 2012, restringia-

se ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no caso o 

Moodle e raramente o uso de programação era necessário aos tipos 

de mídias criadas, acarretando mídias com efeitos estéticos 

interessantes, sequenciais e com pouca interação do usuário no 

intuito de um melhor processo de ensino e de aprendizagem. 

As questões apresentadas reforçam que ainda há muito a se fazer 

para que o uso das tecnologias na Educação realmente favoreçam o 

processo de ensino-aprendizagem e que os alunos sejam motivados 

a estudar. Assim como os professores também reconheçam que 

novos saberes são necessários, pois os alunos da sociedade 

contemporânea possuem muito mais acesso à informação, às 

mídias e aos recursos de colaboração. A criação de recursos 

educacionais também podem ser realizadas pelos próprios alunos, 

como estratégia de ensino motivadora e potencializadora. Novas 

habilidades podem ser descobertas, tornando o professor como 

mediador do processo de aprendizagem. 

Convém destacar que, para quem atua no Design Educacional, é 

fundamental que se conheça um pouco de cada área envolvida, e 

nesse estudo, destacam-se: Mídias, TICs, Conteúdos, Pedagógicos 

e suas interseções. Nesse sentido, as várias discussões durante a 

pesquisa propiciaram a criação de uma nova proposta de modelo 

conceitual para o Design Educacional (Figura 5). 

  

Figura 5. Modelo Conceitual Proposto para o Design 

Educacional Inclusivo 

A seguir apresenta-se a descrição da Figura 5: 

(i) Mídias: nesta área são planejados e desenvolvidos diferentes 

recursos, por exemplo, texto, áudio, vídeo, animações e imagens. A 

mídia criada ou escolhida para ser utilizada deve estar relacionada 

ao tipo de conteúdo, assim como, em conformidade com o objetivo 

educacional, a estratégia de ensino e/ou avaliação utilizados no 

processo de ensino-aprendizagem. O estudo demonstrou que uma 

mídia na EaD deve ser planejada em conjunto com as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs), por exemplo, usá-las em 

fóruns de discussão, redes sociais, mídias sociais e tantos outros 

canais de informação, no intuito de promover a colaboração e a 

interação entre os participantes, assim como, desenvolver os 

aspectos afetivos e cognitivos. Estas propostas de mídias podem 

advir de uma situação real, de reportagens, de artigos, de livros, de 

vídeos, dentre outros, sempre relacionados ao contexto social dos 

participantes de um curso. 

(ii) Conteúdos: por mais que algumas abordagens de Design 

Educacional tendam a não dar ênfase aos conteúdos como área de 

conhecimento, exceto o TPACK [3], considerando o conteúdo 

como algo implícito nas questões pedagógicas, este estudo, dado as 

características da instituição pesquisada, demonstrou o quanto é 

necessário o conhecimento do conteúdo em si e do tipo de conteúdo 

(factuais, conceitos e princípios, procedimentais e atitudinais) no 

intuito de se criar recursos educacionais que realmente favoreçam o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Lembrando que o 'domínio' do conteúdo está sob a 

responsabilidade do professor, e que o conhecimento acerca deste 

tipo de conteúdo é importante para que se definam mídias 

específicas e estratégias de ensino com uma maior efetividade. 

Nesse sentido, o conhecimento sobre o tipo de conteúdo, por parte 

tanto de professores como da equipe de produção, facilita a 

identificação das melhores estratégias de ensino a serem adotadas. 

(iii) Tecnologias de Informação e Comunicação: alguns autores 

subdividem a área de tecnologia em outras áreas, por exemplo, 

Torrezzan [4] propõe a separação em termos do design gráfico e de 

fatores técnicos, envolvendo a ergonomia e a programação. Já no 

TPACK [3], as tecnologias são pensadas como recursos digitais 

educacionais utilizados pelo professor, sem a obrigatoriedade de 

mão de obra mais especializada. No aspecto tecnológico, Filatro 

[1] reúne, em uma única área, denominada 'Ciências da 

Informação', as questões do design gráfico e da programação. Na 

pesquisa, com a inclusão da área de Mídias em separado da área de 

Tecnologias de Informação e Comunicação, esta fica responsável 

por assegurar o planejamento do Design Educacional quanto ao uso 

adequado dos diferentes recursos disponíveis: chat, fórum, tarefas, 

questionários, blogs, wiki e webconferência, estes podendo ser 

agregados em um Ambiente Virtual de Aprendizagem ou utilizados 

por meio de ferramentas diversas disponíveis na Web o que 

possibilita o uso em qualquer ambiente didático. 

(iv) Pedagógicos: a proposta do TPACK [3], separando conteúdos 

dos aspectos pedagógicos, corrobora com os diversos problemas 

identificados durante a pesquisa, e, dentre eles, os professores que 

possuem um bom conhecimento sobre o conteúdo de determinada 

disciplina mas que sente dificuldade em romper com a abordagem 

tradicional de ensino, incorporando estratégias de ensino e de 

avaliação alinhadas aos objetivos educacionais e ao uso de 

diferentes recursos tecnológicos disponíveis.  

Tem-se que o desafio do Design Educacional na sociedade 

contemporânea consiste em planejar com flexibilidade, de forma a 

garantir a construção colaborativa do conhecimento e levando em 

consideração as quatro áreas já descritas. Ainda com base na 

Figura 5, é possível promover interlocuções com outros elementos: 

(i) Contexto social: qualquer projeto de Design Educacional deve 

conhecer o contexto social dos alunos.  

(ii) Reusabilidade: estudos mais recentes apontam para a 

necessidade de Recursos Educacionais Abertos (REAs) e 

planejados para que possam ser utilizados em contextos diferentes 

e modificados por outros usuários.  
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(iii) Colaboração: o estudo apontou deficiências na realização de 

trabalhos colaborativos, por exemplo, na resistência quanto ao uso 

da Wiki e na participação autônoma nos fóruns, salvo na 

cooperação solicitada em alguns enunciados.  

(iv) Acessibilidade: o Design Educacional deve ser planejado desde 

o início com a proposta de recursos educacionais acessíveis e/ou 

soluções alternativas que propiciem, por exemplo: o uso de 

legendas (texto/Libras), textos alternativos nas imagens, acesso via 

teclado, opções de contraste, diminuir/aumentar fonte, ampliação 

dos recursos, dentre outros aspectos. 

(v) Interação/Interatividade: a interação é considerada como ação 

recíproca entre pessoas e interatividade entre dispositivos.  

(vi) Cognição: o Design Educacional deve favorecer a formação de 

sujeitos críticos e reflexivos, participantes ativos da construção de 

um conhecimento transformador. Para isso deve ser dada atenção a 

aspectos cognitivos, relacionados à inteligência, à memorização, à 

compreensão e ao processamento da informação, no intuito de 

promover o desenvolvimento do raciocínio e permitir que o sujeito 

alcance níveis de abstrações cada vez mais complexos.  

(vii) Inclusão: o Design Educacional deve ser planejado para além 

dos aspectos da acessibilidade em si, e nesse sentido em relação a 

aspectos relacionados à inclusão, que abrange a atenção aos alunos 

de baixo rendimento, a altas habilidades, ao estado de desigualdade 

social, dentre outros fatores que afetam a motivação do aluno. É 

preciso prover materiais e estratégias de ensino flexíveis, de forma 

a capturar e a desenvolver habilidade a partir das características de 

cada indivíduo. 

(viii) Afetividade: a afetividade está mais relacionada ao aspecto da 

motivação individual como potencializadora para o processo 

educativo. Vigotski também reconheceu que os processos pelos 

quais o afeto e o intelecto se desenvolvem estão interrelacionados e 

sofrem influências mútuas. A afetividade está relacionada às pré-

disposições internas, motivações e envolvimento que nos afetam 

em relação ao outro e ao mundo material concreto. E todos estes 

fatores devem ser considerados pelo Design Educacional. 

O modelo conceitual proposto para o Design Educacional destaca 

as principais áreas de conhecimento que contribuem para o Design 

Educacional e os aspectos a serem considerados no processo de 

criação e utilização dos recursos (contexto social, reusabilidade dos 

materiais criados, etc.) dado aos múltiplos olhares que envolvem o 

Design Educacional. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A tomada de consciência sobre a área de Design Educacional e os 

novos saberes envolvidos, apresenta-se como um passo importante 

em prol de uma educação mais efetiva, especialmente na EaD que 

ainda convive com a resistência de alguns indivíduos, por não 

conhecê-la e simplesmente julgá-la dada as suas principais 

características: flexibilidade e autonomia. 

Sobre as áreas de conhecimentos envolvidas pode-se concluir que 

conhecer um conteúdo não garante que o professor irá adotar as 

estratégias de ensino mais adequadas para o processo de ensino-

aprendizagem, assim como conhecer a área pedagógica de maneira 

isolada não irá contribuir no processo educacional. Ao pensar na 

inserção das tecnologias no contexto educacional estas 

interlocuções se ampliam para duas áreas, também distintas, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e a produção de 

mídias. E ainda, todas estas áreas se encontram dentro de um 

contexto que envolve a necessidade de interação, de colaboração, 

de reusabilidade, de acessibilidades, dentre outros aspectos. 

Como visto nas reflexões originadas pelos problemas levantados 

pelos participantes do Grupo 1 fica evidente que os os campos de 

conhecimentos e suas interações citados por Filatro [2], TPACK 

[3] e Torezzan [4], também são percebidos e/ou afetados pelos 

sujeitos da pesquisa que apontam há falta de interação entre as 

áreas de conhecimentos como um dos problemas em se efetivar um 

processo de designer educacional mais efetivo.  

Tanto o TPACK, quanto o Design Pedagógico aproximam-se do 

Design Educacional, promovendo interlocuções mais efetivas e que 

se diferem entre as instituições de ensino. É provável que uma 

instituição com identidade em formação docente com muitos cursos 

de Licenciatura, consiga estabelecer uma melhor relação entre 

conteúdos e práticas pedagógicas. Conhecer a identidade da 

instituição facilitará os processos de formação e de construção de 

práticas que favoreçam os novos saberes necessários ao Design 

Educacional 
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ABSTRACT 
In the school context the ability to concentrate is an important 

characteristic for success in the academic performance of students. 

Teachers always complain about the lack of concentration of their 

students and their high level of distraction. Regarding the logical-

mathematical thinking ability is no different. As a result, students 

have many difficulties related to the performance and success 

especially in mathematics discipline. On that basis, this study aims 

to present a stimulus strategy the ability to concentrate and logical-

mathematical reasoning of the students of the course Subsequent 

Computer Technician through online Chess game. This work 

consists of a quantitative approach to research and had the 

collaboration of 54 students. The instrument used for data 

collection was a structured questionnaire applied through Google 

Drive consists of questions on the subject of research. The results 

of this study reveal that 77.8% of students have difficulties in 

attention span and concentration in mathematics classes; 72.2% 

have difficulty performing activities that requires logical-

mathematical reasoning skills, and; 87% of respondents who are 

interested in participating in online chess lessons in order to 

increase its capacity of attention, concentration and logical 

thinking. 

Keywords 

Play Online Chess, Concentration, Mathematics Learning. 

 

RESUMO 
No contexto escolar a capacidade de concentração é uma 

característica importante para o sucesso no desempenho escolar 

dos alunos. Os professores queixam-se sempre da falta de 

concentração dos seus alunos e do seu elevado nível de distração. 

Em relação à capacidade de pensamento lógico-matemático não é 

diferente. Em consequência disso, os alunos apresentam muitas 

dificuldades relacionadas ao desempenho e sucesso principalmente 

na disciplina de matemática. Nesse pressuposto, este estudo tem 

como principal objetivo apresentar uma estratégia de estímulo à 

capacidade de concentração e raciocínio lógico-matemático dos 

estudantes do curso Subsequente Técnico em  

 

Informática através do jogo de Xadrez On-line. Este trabalho 

consiste em pesquisa de abordagem quantitativa e teve a 

colaboração de 54 estudantes. O instrumento utilizado para a coleta 

de dados foi um Questionário Estruturado aplicado por meio do 

Google Drive composto por perguntas sobre o tema da pesquisa. 

Os resultados deste estudo revelam que 77,8% dos alunos tem 

dificuldades na capacidade de atenção e concentração nas aulas de 

matemática; 72,2% tem dificuldades em executar atividades que 

exige conhecimentos de raciocínio lógico-matemático, e; 87% dos 

alunos responderam que tem interesse em participar de aulas de 

xadrez on-line com o objetivo de elevar a sua capacidade de 

atenção, concentração e raciocínio lógico. 

Palavras-chave 
Jogo Xadrez On-line, Concentração, Matemática, Aprendizagem. 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

 

General Terms 

Fatores Humanos  

 

1. INTRODUÇÃO  
No contexto escolar percebemos que são diversas as dificuldades 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem, principalmente, 

em relação aos conteúdos matemáticos, tanto por parte dos alunos 

quanto por parte dos professores. Vários autores, ao tratarem 

destas dificuldades, utilizaram os mais diversificados termos e 

definições para tentar justificar essa problemática educacional. 

Para [2], essas dificuldades podem ser consequências de diversos 

fatores, tais como: metodologias de ensino inadequada ou 

insuficiente, desmotivação por parte do professor ou aluno no 

processo de ensino e aprendizagem, dificuldades dos alunos em 

compreender informações que exige o pensamento lógico-

matemático, dentre outros. 

Diante deste contexto, pesquisas realizadas por [9], [4] e [7] 

revelam que uma estratégia de ensino que pode contribuir em 

elevar a motivação do aluno concernente os conteúdos escolares na 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 416  - 419. Santiago de Chile.
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disciplina de matemática e, consequentemente, elevar o seu 

desempenho nesta referida disciplina é o uso de atividades 

didático-pedagógicas previamente planejadas a partir da inserção 

de jogo xadrez. [9], [4] e [7], ainda apresentam que quando o 

professor utiliza o jogo de xadrez com objetivos pedagógicos é 

possível, exercitar nos alunos inúmeras habilidades, tais como: 

atenção, concentração, construção de hipóteses, organização do 

pensamento lógico-matemático, planejamento estratégico. 

 

Sendo assim, a partir deste pressuposto esse estudo é considerado 

relevante visto que em muitas escolas em todo o país é crescente o 

quantitativo de alunos que apresentam baixo desempenho 

concernente os conteúdos matemáticos. Outro aspecto que justifica 

a realização deste trabalho diz respeito à dificuldade em falar sobre 

o baixo desempenho dos alunos em relação aos conteúdos 

matemática uma vez que essas dificuldades podem ocorrer não pelo 

nível de complexidade ou pelo fato do aluno não gostar desses 

conteúdos, mas por fatores que podem estar associados a 

perspectivas psicológicas, tais como, os processos de atenção, 

concentração e memorização, bem como perspectivas pedagógicas 

e/ou metodologias de ensino que envolve o trabalho executado 

pelos professores em sala de aula. Este trabalho ainda é 

considerado relevante uma vez que busca apresentar o uso do jogo 

xadrez on-line como uma estratégia pedagógica que visa valorizar 

o desenvolvimento da capacidade de atenção, concentração e 

raciocínio lógico-matemático dos alunos. 

 

Diante deste contexto, esse trabalho objetiva apresentar os 

resultados de pesquisa de campo realizada com estudantes do curso 

Subsequente Técnico em Informática sobre o interesse em 

participarem de atividades didático-pedagógicas a partir do jogo 

xadrez on-line como estratégia de ensino que viabiliza elevar a 

capacidade de atenção e concentração dos alunos, bem como a 

capacidade de raciocínio logico-matemático. 

 

2. METODOLOGIA 
Esse trabalho consiste em uma pesquisa de campo de abordagem 

quantitativa sobre o uso do jogo xadrez on-line como ferramenta 

pedagógica que viabiliza elevar a capacidade de atenção, percepção 

e concentração dos alunos, bem como a capacidade de raciocínio 

logico-matemático. Segundo [10] o método de pesquisa 

quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto 

nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 

dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as 

mais complexas. 

 

Esse trabalho foi realizado no 1º semestre de 2016 e teve a 

colaboração de 54 alunos do curso Subsequente Técnico em 

Informática do IF Sertão PE, Campus Petrolina. O curso 

Subsequente Técnico em Informática consiste na realização 

concomitante do Ensino Médio e Técnico em Informática no 

período de 4 anos.  

 

Considerando que, conforme destaca por [14], com o advento das 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s em nossa 
sociedade, muitos recursos são introduzidos no ambiente escolar 

viabilizando a comunicação e a interação entre professores e 

alunos, e, alunos entre si. Desse modo, foi socializado com os 

participantes da pesquisa que o instrumento de coleta de dados 

para a pesquisa seria um Questionário Estruturado composto por 

três perguntas objetivas relacionadas ao tema da pesquisa o qual 

foi disponilizado para cada aluno através do Google Drive em 

embasamento em [5]. Além disso, também foi explicado aos 

participantes que as atividades realizadas do jogo xadrez seriam 

executadas a partir do xadrez on-line disponível na internet. 

 

Inicialmente, foi apresentada aos alunos do 1º ano do curso 

Subsequente Técnico em Informática a proposta a pesquisa sobre o 

uso do xadrez on-line visando elevar a qualidade de atenção, 

concentração e desenvolvimento da capacidade de raciocínio 

logico-matemático. Em seguida, foi realizado o convite aos alunos 

que tivessem interesse em participar da pesquisa. Aos alunos que 

demonstraram interesse em participar da pesquisa foi solicitado o 

e-mail dos mesmos e apresentado orientações sobre o 

procedimento de resposta ao questionário disponível através do 

google drive.   

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO  
A partir das respostas ao questionário enviado aos alunos através 

do google drive foi possível obter dados quantitativos e verificar 

que os participantes da pesquisa apresentam dificuldades 

concernete a capacidade de atenção, concentração e raciocínio 

lógico-matemática, conforme descrito nos graficos abaixo.  

 

Inicialmente os alunos responderam a questão relacionada à 

dificuldade de concentração acerca dos conteúdos matemáticos 

discutidos em em sala de aula. Esta questão permitiu conhecer dos 

particpantes se os mesmos tem dificuldades relacionada a 

capacidade de concentração em sala de aula, conforme descrito no 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise do Gráfico 1, verificamos que apenas 9,3% dos 

alunos responderam que não tem nenhum tipo de dificuldade 

relacionada a capacidade de concentração durante as aulas de 

matemática enquanto que 13% dos alunos responderam que, às 

vezes, tem algum tipo de dificuldade nas aulas de matemática. Por 

outro lado, mais de 77% dos alunos responderam que tem 

dificuldades de concentração durante essas aulas. 

 

Para [12], na maioria das vezes, a dificuldade dos alunos em 

concentrar-se e aprender os conteúdos matemáticas refere-se a 

Gráfico 1. Dificuldade de Concentração 
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questões, tais como: dificuldades cognitivas relacionadas à 

experiência matemática; falta de base teórica e/ou compreensão das 

operações básicas de matemática; dificuldades na resolução de 

problemas, o que implica a compreensão do problema, 

compreensão e habilidade para analisar o problema e raciocinar 

matematicamente, dentre outros. Por isso, [1], [11], [6] e [15] 

apresentam que o uso de jogos pedagógicos em sala de aula pode 

ser considerado como uma possibilidade capaz de estimular a 

atenção e concentração dos alunos. Todavia, [15] apresenta que 

quando o professor tenciona realizar jogos em sala é importante 

estabelecer objetivos pedagógicos claros que envolva o jogo ao 

conteúdo curricular ministrado em sala de aula. 

 

Outro aspecto questionado aos alunos diz respeito à capacidade de 

executar atividades que exigem conhecimentos de raciocínio 

lógico-matemático conforme apresentado no Gráfico 2. Sobre essa 

questão apenas 7% dos alunos responderam que não tem 

dificuldades. Em contrapartida 20,4% responderam que às vezes 

tem dificuldades concernentes a esse tipo de atividade. Entretanto, 

mais de 72% dos alunos responderam que tem muita dificuldade na 

resolução de questões que exigem conhecimentos de raciocínio 

lógico-matemático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para [4], é importante que o professor, ao ensinar os conteúdos de 

matemática, busque desenvolver a capacidade de raciocínio lógico-

matemático dos alunos, estimular o pensamento autônomo, a 

criatividade e a capacidade de resolver problemas. Para tanto, os 

professores devem fazer uso de alternativas pedagógicas que 

elevem a motivação para a aprendizagem, atenção e concentração 

nos conteúdos matemáticos. Sendo assim, D’Ambrósio (1993) 
apresenta que uma possibilidade de atividade que o professor pode 

utilizar em sala de aula visando estimular a capacidade de atenção e 

concentração, bem como estimular o pensamento estratégico e 

lógico-matemático do aluno pode ser o uso do jogo de xadrez. De 

acordo com [13], muitas vezes, “a dificuldade do aluno na área da 
matemática é a transposição do que lhe é ensinado com a 

operacionalidade do referido conteúdo visto que a aprendizagem 

matemática, de maneira geral, torna‐se mais compreensível quando 

é dada ao aluno a possibilidade de experienciar na prática toda a 

explicação do professor”.  

 

Por fim, os alunos participantes da pesquisa foram questionados 

sobre o interesse na inserção de atividades mediadas pela 

realização de jogo de xadrez visando estimular e despertar a 

capacidade de atenção, concentração, pensamento estratégico e 

pensamento lógico-matemático. Conforme descrito no Gráfico 3, 

13% dos alunos responderam que não tinham interesse em 

participar de aulas de xadrez visando elevar as capacidades de 

percepção, atenção, concentração, raciocínio lógico, dentre outros. 

Por outro lado, 87% dos participantes responderam que tem 

interesse em elevar a sua capacidade de concentração e raciocínio 

lógico e matemático por intermédio da participação em jogos de 

xadrez como atividade didático-pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para [7], a proposta pedagógica de inserir o jogo de xadrez no 

processo de ensino e aprendizagem visa preparar o aluno para que 

seja capaz de tomar decisões em situações que exijam raciocínio 

rápido e que exige pensar de forma logica, pois neste tipo de jogo o 

aluno precisa estudar não somente suas jogadas, mais também cada 

movimento do adversário. Além disso, [8] ainda apresenta que o 

uso de jogos além de possibilitar lazer e diversão é possível 

também estimular a capacidade criativa e enriquecer o 

desenvolvimento intelectual do adolescente. 

 

4. CONCLUSÃO  
Neste trabalho foi possível verificar que a maioria dos alunos 

participantes apresentam dificuldades de concentração em sala 

durante as aulas de matemática e, tendo como consequência, 

dificuldades na compreensão e aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos. Todavia, ao ser apresentado para os alunos uma 

proposta de atividade pedagógica mediada pelo jogo de xadrez on-

line como alternativa didática que visa elevar a capacidade de 

atenção, concentração e pensamento logico-matemáticos, os alunos 

aceitaram rapidamente.    

 

Conforme apresentado pelos teóricos que fundamentam esse 

estudo, do ponto de vista pedagógico, é inegável que este o jogo de 

xadrez estimula as capacidades cognitivas, tomada de decisões, 

planejamento estratégico, resolução de problemas, dentre outros. 

Além disso, o jogo de xadrez pode ser utilizado como instrumento 

pedagógico que contribui de modo significativo na capacidade de 

concentração e raciocínio lógico-matemático e, consequentemente, 

elevando o desempenho da aprendizagem dos conteúdos escolares 

de matemática.  

 

Desse modo, com os resultados deste trabalho tencionamos 

elaborar e aplicar um projeto de extensão com os alunos do curso 

Subsequente Técnico de Informática e verificar na prática é 

possível elevar a qualidade de aprendizagem, desempenho escolar e 

Gráfico 2. Dificuldade em Executar Atividade que Exige 
Conhecimentos de Raciocínio Lógico-Matemático 

Gráfico 3. Alunos interessados em jogar xadrez online 
Você tem interesse em participar de aula de Xadrez com o 

objetivo de elevar a sua capacidade de atenção, 
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melhoria do pensamento lógico-matemático dos estudantes a partir 

das aulas pedagogicamente planejadas e mediadas com o uso do 

jogo xadrez on-line.   
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Resumo 

A internet apresenta uma série de ferramentas online e gratuitas, 

que o docente do ensino superior pode utilizar para tornar suas 

aulas mais interessantes, favorecendo novas formas de ensinar e 

aprender. Essas estratégias são baseadas no envolvimento do 

estudante no processo de aprendizagem, considerada como um 

processo ativo de indagação, investigação e intervenção. Docentes 

e pesquisadores têm-nas experimentado, com o intuito de tornar o 

processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e envolvente. A 

aprendizagem por projetos faz parte dessas estratégias que visam 

reestruturar, repensar, recriar as concepções e as práticas 

educacionais. Este artigo apresenta uma reflexão sobre as 

metodologias no ensino superior, em particular a aprendizagem por 

projetos, centrada em webquest (WQ). Relata a experiência de 

utilização da WQ como estratégia didática, na formação dos 

estudantes do curso de licenciatura em História, considerando os 

aspectos conceituais, objetivos, potencialidades e limitações, 

focando o trabalho do docente como mediador do processo de 

aprendizagem. 

Abstract 

The Internet presents a number of online and free tools, the 

teaching of higher education can use to make their lessons more 

interesting, encouraging new forms of teaching and learning based 

on student involvement in the learning process, considered as an 

active process inquiry, investigation and intervention. Teachers and 

researchers have tried several strategies, in order to make the 

process of teaching and learning more dynamic and engaging. The 

project learning is part of these strategies to restructure, rethink and 

recreate the conceptions and educational practices. This article 

presents a reflection on the methodologies in higher education, 

particularly by learning projects focused on Webquest. Reports the 

user experience of the Webquest as a teaching strategy in the 

formation of students in the degree course in History, focusing on 

the work of the teacher as facilitator of the learning process. 

CCS Concepts 

•Human-centered computing •Human-centered 

computing~Interaction paradigms •Human-centered 

computing~Collaborative interaction  

Palavras Chave: Metodologias; formação de docentes; 

webquest. 

Keywords: Methodology; teacher formation; webquest. 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, muito tem se falado da utilização da internet na 

educação, como meio de pesquisa e aprendizagens. Mas, na 

educação formal, várias pesquisas [1], [2], têm evidenciado que 

existe um distanciamento entre o uso das tecnologias pelas pessoas 

fora da escola e a utilização delas como recurso didático 

pedagógico com objetivos definidos para o ensino aprendizagem. A 

inserção das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no 

cotidiano das práticas estudante tem se tornado um desafio em 

virtude das concepções de ensinar e aprender com tecnologias.  

Aos poucos, essas novas necessidades que foram se fazendo 

presentes no contexto social, provocaram uma mudança de 

paradigma educacional: de uma lógica centrada no docente e na 

reprodução, para uma lógica centrada no estudante, no processo de 

aprendizagem, pensado para proporcionar ao indivíduo, condições 

de aprender a aprender.  

Atualmente, ser docente do ensino superior significa ir além dos 

saberes disciplinares, significa saber ensinar para favorecer a 

aprendizagem do estudante, refletindo sobre a própria prática, 

orientando para o trabalho colaborativo. Nas licenciaturas, os 

estudantes necessitam também do conhecimento didático-

metodológico, que será a base de suas práticas na educação básica. 

Essa discussão é expandida para o currículo e o ensino de História 

com todas as problemáticas acerca das abordagens teórico-

metodológicas adotadas por docentes de história. Tratar de 

inovações no ensino de História no século XXI ainda é uma 

realidade a ser pensada a partir do contexto atual, o qual exige 

mudanças nas formas de conhecer, aprender a direcionar as 

informações que são produzidas de forma praticamente 

instantânea. Assim, o conhecimento histórico precisa ser 

trabalhado também atendendo às modificações culturais, sociais, 

políticas e econômicas que interferem diretamente na educação. 

A internet apresenta uma série de ferramentas gratuitas, que o 

docente do ensino superior pode utilizar para tornar suas aulas 

mais interessantes, favorecendo novas formas de ensinar e 

aprender, baseadas no envolvimento do estudante no processo de 

aprendizagem, considerada como um processo ativo de indagação, 

investigação e intervenção. Isso exige a adoção de estratégias 

didáticas inovadoras, as quais ajudam o estudante a buscar 

informações, selecionar as que são significativas, relacioná-las, 

comparar teorias e autores sobre determinado tema, sua aplicação, 

desenvolvendo autonomia e capacidade de reflexão. 

Neste artigo discutiremos a aprendizagem por projetos, com a 

utilização da WQ como estratégia didática na formação dos 

estudantes do curso de licenciatura em História, considerando os 

aspectos conceituais, objetivos, potencialidades e limitações, 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 420  - 425. Santiago de Chile.
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focando o trabalho do docente como mediador do processo de 

aprendizagem.. 

 A WEBQUEST COMO ESTRATÉGIA 
DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 
As TIC e suas aplicações na educação, põem em discussão as 

estratégias didáticas utilizadas pelo docente do ensino superior, o 

qual necessita desenvolver novos saberes e competências. O 

docente deve saber se apropriar das ferramentas que a internet 

oferece com o objetivo de potencializar o seu trabalho , para que o 

ensino seja relevante para os estudantes. 

Entre outras competências, [3] aponta que o docente deve ter o 

domínio em determinada área do conhecimento e o domínio na área 

pedagógica, incluindo as TIC, tanto em termos de teoria quanto de 

práticas. No cenário educacional, o destaque é dado ao processo de 

ensino aprendizagem, com a ênfase na aprendizagem e não na 

transmissão de conhecimentos. O docente é o elemento facilitador, 

orientador e incentivador da aprendizagem, por isso necessita 

conhecer e utilizar estratégias didáticas diversificadas, a fim de 

promover o trabalho coletivo entre os estudantes, desenvolver a 

capacidade de resolver problemas, de pesquisar e selecionar 

informações relevantes, para a criação de novos conhecimentos.  

As estratégias didáticas, conforme [4], definem procedimentos e 

recursos didáticos utilizados pelo docente, para estimular a 

participação do estudante, tendo em vista os objetivos a serem 

alcançados. Constituem a intervenção do docente para desenvolver 

as diversas habilidades cognitivas e relacionais dos estudantes, tais 

como: raciocínio, reflexão, trabalho coletivo, argumentação, 

resolução de problemas.  

Diversas estratégias, baseadas na atividade do estudante, têm sido 

experimentadas pelos docentes e pesquisadores, tais como: estudo 

do meio, aprendizagem por descoberta, aprendizagem baseada em 

problemas, aprendizagem por projetos, aprendizagem com jogos 

(RPG, Minecraft, Scratch); aprendizagem com casos, 

aprendizagem com dramatização, entre outros.  

A aprendizagem por projetos ou metodologia de projetos trata de 

reestruturar, repensar, recriar as concepções e as práticas 

educacionais, tendo como características: o respeito aos diferentes 

ritmos e estilos de aprendizagem; a parceria entre docente e 

estudantes, um tema-problema que favoreça a análise, a 

interpretação e a crítica; o incentivo a atitudes de cooperação [5]. 

Pode ser trabalhada através de WQ, caça ao tesouro, webgincana e 

web inquirity project. Nessas metodologias os estudantes são 

instigados à pesquisa na internet buscando solução para problemas 

apresentados. 

A WQ, foco deste estudo, em sua etimologia, consiste na soma de 

duas palavras, web (rede de hiperligações) e quest 

(questionamento, busca ou pesquisa). A WQ pode ser considerada 

uma investigação orientada na qual algumas ou todas as 

informações com as quais os aprendizes interagem são 

originadas de recursos da Internet. Trata-se de um método 

no qual se utiliza a Internet para aprendizagem. Por meio 

de uma questão-problema, os estudantes são induzidos à 

pesquisa e à solução de problemas [6]. 

A metodologia WQ foi desenvolvida a partir de 1995, pelo docente 

Bernie Dodge e seu colaborador Thomas March, na Universidade 

de San Diego. Uma WQ é uma atividade investigativa, em que as 

informações com que os estudantes interagem provém da Internet. 

Sua elaboração prévia pelo docente permite a apresentação de 

desafios aos estudates, relativos ao contexto no qual estão inseridos 

[7]. 

A metodologia WQ tem como base princípios construtivistas, na 

medida em que o docente assume o papel de mediador do processo 

de aprendizagem, estimulando o estudante a questionar, averiguar, 

investigar, o “objetivo da aprendizagem é que o estudante gere 
novos esquemas de conhecimento ” [7].  

É consenso entre os autores, o fato de ser a WQ uma proposta 

metodológica construída pelo docente, que envolve colaboração, 

investigação e transformação de informações que o estudante 

busca na internet, de forma a alcançar os níveis de trabalho 

cognitivo mais avançados, tais como a análise, a síntese e a 

avaliação. 

A metodologia WQ oferece uma oportunidade para a autoria do 

docente e tem como principais objetivos,  

fazer com que a prática de ensino baseada no uso da 

internet se torne rotina na vida dos estudantes; favorecer a 

aprendizagem colaborativa; desenvolver competências 

cognitivas que possibilitam o aprender a aprender; acessar, 

compreender e transformar as informações disponíveis, 

objetivando a resolução de um problema; estimular a 

criatividade [8]. 

Tomando como referência as dimensões do pensar estabelecidas 

por Marzano, [8] classifica a WQ em curta e longa. A curta, 

desenvolvida em três aulas, tem como objetivo a aquisição e 

integração do conhecimento, enquanto a longa, desenvolvida de 

uma semana a um mês, visa a ampliação e o refinamento do 

conhecimento.  

A duração do projeto WQ dependerá dos objetivos que o docente 

tenha. O planejamento da WQ serve para que o estudante possa 

fazer o melhor uso possível do seu tempo, evitando que se perca 

nas inúmeras páginas da internet.  

Ao elaborar WQ, o docente deve partir do mais simples para o 

mais complexo, ou seja, começar por uma área do conhecimento 

em um tipo de curta duração e com a experiência e domínio da 

metodologia, passar a investir em áreas afins do conhecimento, 

trabalhando a interdisciplinaridade, em WQ de longa duração [9].  

Uma WQ tem elementos básicos que definem a sequência do 

trabalho, denominados de “atributos críticos” por [8]: Introdução, 
Tarefa, Processos, Recursos, Avaliação e Conclusão, os quais 

apresentaremos no próximo tópico, exemplificando com a WQ 

Práticas em História. 

CONSTRUINDO UMA WEBQUEST   
A construção de uma WQ é trabalho do docente e deve ser 

planejada com tarefas que possam promover a aprendizagem, 

valorizando a investigação e o trabalho colaborativo. O primeiro 

passo que o docente deve dar é o de familiarizar-se com os recursos 

disponíveis online para sua disciplina e para o tema a ser abordado. 

O planejamento envolve algumas etapas, tais como: definição de 

tema e objetivos, definição da tarefa, seleção de fontes, 

estruturação do processo e dos recursos, escrita da introdução e da 

conclusão.  
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É importante escolher o site que hospedará a WQ. Há vários deles 

disponíveis gratuitamente na internet, como por exemplo: 

Webquestfacil (http://www.webquestfacil.com.br/), Google Sites 

(https://sites.google.com/) e Webeducacional 

(http://www.webeducacional.com/). Ao construir a WQ, o docente 

deve dispor dos dados necessários dos participantes, permitindo 

que eles possam editar a WQ, para a inserção do material 

produzido. 

Elementos de uma WQ 
Para a elaboração da WQ Práticas em História, consideramos as 

recomendações feitas pelos pesquisadores que estudam a aplicação 

desta metodologia. Esta proposta buscou provocar a reflexão dos 

futuros docentes de História sobre a necessidade de inserção de 

TIC nas práticas de ensino da disciplina, bem como colocá-los em 

contato com recursos e conteúdos digitais disponíveis que 

possibilitam a melhoria dessas práticas, tais como: museus virtuais; 

vídeos; objetos digitais; cinema; música; bibliotecas virtuais, 

imagens e fotografias.  

Outro propósito foi fazê-los se enxergarem como autores, 

conhecendo e tornando-se colaboradores do Portal do Professor. A 

WQ nos pareceu a metodologia mais adequada para isso. 

Escolhemos o Google Sites para a construção da nossa WQ. 

A WQ foi organizada com os seis elementos básicos: a) 

introdução; b) tarefa; c) processo; d) recursos; e) conclusão e f) 

avaliação. Cada elemento foi ilustrado com a figura 

correspondente. 

a) Introdução - o docente situa os estudantes em relação ao tema a 

ser pesquisado. É elaborada com uma linguagem clara, de forma a 

tornar o assunto atrativo e capaz de despertar a curiosidade ou 

interesse do estudante.    
Na introdução da WQ Práticas em História, lembramos aos 

estudantes as preocupações que existem em torno da História como 

disciplina escolar, especialmente com as metodologias e práticas de 

ensino, visto que apesar da riqueza de recursos que as TIC 

oferecem, muitos docentes permanecem limitados ao livro didático. 

Desafiamos os estudantes a pensar nesse contexto apresentando 

alguns questionamentos relativos às práticas atuais em História: o 

ensino de história atende aos anseios dos estudantes da geração 

digital? Docentes e estudantes estão satisfeitos com a dinâmica de 

sala de aula? O que fazer para envolver os discentes nas 

atividades? Até que ponto a utilização da internet, com os diversos 

recursos digitais, contribui para a mudança da prática pedagógica 

do docente e para a aprendizagem significativa dos estudantes? 

Tais questionamentos estavam coerentes com os objetivos do 

projeto do qual estavam participando. 

a) Tarefa – desafiante e executável. É uma descrição do 

trabalho que será realizado pelos estudantes, que seja interessante, 

motivadora e executável.  

As tarefas gerais propostas nesta WQ, envolveram a organização 

de grupos temáticos, visando à exploração de diversas ferramentas 

disponíveis na internet. Os grupos foram organizados de acordo 

com as escolas nas quais os estudantes atuam. Após pesquisa sobre 

o recurso escolhido, cada grupo deveria elaborar uma sequência 

didática, com um conteúdo de história; conhecer o Portal do 

Professor, cadastrar-se, explorar os recursos multimídias 

disponíveis, adequar sua sequência didática aos requisitos do 

Portal do Professor e em ação futura, disponibilizá-la.  

Cada grupo teve uma tarefa específica, de acordo com o recurso 

escolhido. Por exemplo, o grupo que escolheu museus virtuais, 

deveria organizar em sua sequência didática, uma visita a um 

museu virtual, depois de visitar os diversos museus, cujos links 

foram disponibilizados. 

b) Processo – descrição clara e detalhada dos passos que o 

estudante dará para realizar a tarefa. É a trilha a ser seguida pelos 

grupos.  

Ao apresentar a proposta de trabalho aos estudantes as regras 

devem ser poucas, claras, possíveis de cumprir, ajustadas as 

condições da turma.  

Tudo o que se espera e será avaliado no trabalho com WebQuests 

deve estar evidente desde o início: os registros, a distribuição das 

tarefas, atitudes de respeito e colaboração com a equipe, etc.. Se as 

tarefas determinadas exigem um certo esforço do grupo de alunos, 

obrigatoriamente, deverão ser divididos papéis e responsabilidades, 

logo, os alunos aprendem que pela colaboração, todos conseguem 

chegar ao alvo estabelecido [10]. 

Os primeiros passos do processo foram a indicação da formação 

dos grupos de trabalho; a escolha da ferramenta a ser explorada 

pelo grupo e a consulta das referências sugeridas.  

c) Recursos – conjunto de fontes de informações necessárias à 

execução da tarefa. A disponibilização dos recursos, exige do 

docente alguns cuidados como: selecionar o que realmente interessa 

e examinar cada endereço Web; analisar a necessidade de utilizar 

outras fontes não disponíveis na Internet; estabelecer a lista de 

recursos adequada para a consecução da tarefa. 

Além dos recursos disponibilizados, nos quais constavam 

documentos, textos e vídeos de interesse geral (Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, Guia do Livro 

Didático, textos sobre o ensino de história e WQ no ensino de 

história; dicas para produção de aulas no Portal do Docente), cada 

grupo teve a sua disposição uma série de materiais relacionados ao 

recurso escolhido.  

d) Conclusão – propõe um desfecho, tendo em vista os objetivos 

da atividade. Ligada a avaliação, a conclusão é uma forma de 

apresentar um resumo das aprendizagens, bem como, os pontos 

que poderão ser retomados em outros momentos. 

e) Avaliação – constitui um momento importante no 

desenvolvimento da WQ, pois envolve os relatos de aprendizagem 

e comentários sobre o trabalho realizado. 

As discussões, anotações e relatos de aprendizagens devem ser 

realizadas em todas as aulas [10], registradas a princípio em fichas 

de avaliação e posteriormente no ambiente web. O docente também 

poderá apresentar seus relatos no decorrer do processo. 

A avaliação envolveu o relato da experiência vivenciada pelos 

estudantes, uma análise das possibilidades da WQ nos anos finais 

do Ensino Fundamental e uma auto avaliação. Cada grupo 

compartilhou suas vivências durante a pesquisa orientada e durante 

a aplicação que fez na escola, num seminário proposto pela docente 

para encerramento da atividade.  

Os grupos não se limitaram a elaborar uma sequência didática 

usando um recurso disponível na internet ou discutindo uma 

provável aplicação, mas foram para a prática, vivenciando uma 

série de dificuldades que os desafiaram a buscar meios de superá-
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las. Neste caso, a WQ levou os licenciandos a enfrentarem 

situações reais, que fazem parte do cotidiano do docente e para as 

quais muitas vezes tem que usar de muita criatividade para 

alcançar os objetivos com seus estudantes da educação básica. 

O papel do docente é planejar atividades que possam contribuir 

para que os estudantes deem significado aos conteúdos da 

disciplina.  Nesse sentido, é preciso a construção de novas práticas 

e descoberta de novas possibilidades metodológicas com 

integração de TIC, a partir das licenciaturas. A experiência com 

WQ que descreveremos a seguir foi proposta nesta perspectiva .  

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
WEBQUEST NA FORMAÇÃO DOS 
ESTUDANTES DO CURSO DE HISTÓRIA 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS 
Há diversas preocupações em torno da História como disciplina 

escolar, especialmente com as práticas de ensino. Apesar do 

desenvolvimento tecnológico e das diversas ferramentas da internet 

que temos disponíveis hoje, muitos docentes de História 

permanecem presos às formas de ensino que privilegiam a 

memorização de datas, de fatos e a repetição de conteúdos em 

provas como única alternativa para proporcionar a aprendizagem 

dos estudantes. Ao ensino de História cabe um papel educativo, 

formativo, cultural e político, fica evidente a preocupação em 

elencar “questões problematizadoras que remetam ao tempo em 
que vivemos e há outros tempos, num diálogo crítico entre a 

multiplicidade de sujeitos, tempos, lugares e culturas” [11].  

A prática pedagógica dos docentes de História do Ensino 

Fundamental tem sido amplamente questionada tanto em suas 

concepções como nas metodologias adotadas que em sua maioria 

priorizam o livro didático como o único recurso existente. A 

adoção de metodologias diversificadas, principalmente as 

chamadas metodologias ativas, têm como foco a participação do 

estudante em colaboração e mediação do docente.  

[...] pensar a História por meio da cognição histórica 

situada, implica em colocar o estudante frente as suas 

próprias convicções e definições dos fatos históricos, não 

limitando a observação dos mesmos a partir de narrativas 

prontas e “impostas” verticalmente, mas ampliando seu 
campo de observação a partir da exposição de que a 

História é multiperspectivada, bem como suas 

possibilidades de aprendizagem [12]. 

A história em sua essência é um campo que tem uma vasta 

amplitude, no caso do currículo de história em suas várias 

concepções historiográficas, as aprendizagens que a área 

possibilita por se tratar da própria história da humanidade, 

sobretudo com o uso pedagógico das TIC.  

A mudança de paradigmas que as TIC demandam e viabilizam 

modifica a escola centrada no ensino para uma escola centrada nas 

aprendizagens, com isso redireciona também o papel do docente 

[6]. É uma proposta a ser incluída na formação de docente seja ela 

inicial ou continuada dada sua importância para esses profissionais 

na efetivação do seu trabalho. 

A experiência desenvolvida com WQ no âmbito do ensino superior, 

deu-se com estudantes da Licenciatura em História que fazem parte 

do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid). O Pibid 

é um programa do Ministério da Educação (MEC) que trabalha 

junto com as universidades e escolas de Educação Básica. A 

Universidade Estadual de Alagoas é uma das instituições parceiras 

e no caso da Licenciatura de História, Campus I, bem como quatro 

escolas de Educação Básica do Município de Arapiraca-AL, sendo 

escolas urbanas e duas do campo. O grupo é composto por dois 

coordenadores de área da universidade, trinta estudantes 

graduandos em história e quatro docentes das escolas básicas 

(supervisores) que fazem parte do quadro.  

Objetivando o estudo do uso da TIC na formação para a docência, 

assim como da utilização de recursos didáticos para o ensino de 

história no Ensino Fundamental por meio da internet, foi decidido 

trabalhar com a metodologia WQ e análise desta como recurso 

possível nos anos finais do Ensino Fundamental com o grupo. 

Há questionamentos relevantes [6], que serviram para a reflexão 

inicial, ao apresentarmos a proposta de trabalho: as aprendizagens 

a partir de atividades educativas envolvendo investigação 

orientada, em ambientes virtuais de aprendizagem, permitem a 

construção do conhecimento? Qual o papel do docente na execução 

dessas atividades?  A partir disso, iniciamos o trabalho com a WQ, 

com as seguintes proposições: o que mais incomoda o grupo em 

relação às metodologias utilizadas no Ensino de História? O que 

sabemos sobre as metodologias ativas? De que forma as 

tecnologias e a pesquisa estão sendo trabalhadas na escola e no 

Ensino de História?  

O conteúdo do encontro presencial, realizado no laboratório de 

informática, foi a WQ como ferramenta pedagógica, 

principalmente sua aplicação no ensino de História. Foi estudada a 

metodologia de projetos, a classificação das WQ, sua relação com 

os níveis de domínio cognitivo, os elementos básicos e as etapas 

que a compõem. Foi realizado o momento de familiarização com o 

ambiente virtual criado, tendo como fundamentação os objetivos 

acima mencionados. Podemos afirmar que o momento foi de 

grande relevância para a formação dos licenciandos em história, 

futuros profissionais da educação, pois muitos nem sequer tinham 

ouvido falar em WQ.   

As tarefas específicas dos grupos foram criadas baseadas na 

utilização de recursos didáticos diversificados no ensino de 

história. Cada grupo ficou encarregado de pesquisar sites com o 

objetivo de planejar uma sequência didática para os anos finais do 

Ensino Fundamental, utilizando um dos recursos: Museus virtuais, 

bibliotecas virtuais, videos, imagens e fotografias, música, objetos 

digitais, cinema, livro didático.  

A partir da distribuição dos grupos de trabalho foi acordado um 

período de tempo para que os estudantes pudessem desenvolver 

nas escolas de educação básica as atividades propostas na WQ. As 

tarefas foram criadas baseadas na utilização de recursos didáticos 

diversificados, no ensino de história por meio do trabalho em 

grupo. Cada equipe ficou encarregada de pesquisar sites com o 

objetivo de planejar uma aula utilizando o recurso pesquisado nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental.  

Desta forma, além da pesquisa, na qual acessaram diversos sites, 

na proposta de aplicação, construíram sites, blogs, quizz, WQ. 

Indubitavelmente, desenvolveram competências e habilidades não 

só para o uso das TIC no ensino de história, mas para seu processo 

de formação na docência.  
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A realização das tarefas propostas na WQ na realidade das escolas, 

palco das práticas dos estudantes do Pibid, tornou-se um desafio 

tanto para os docentes (supervisores) quanto para os estudantes 

(licenciandos). As principais dificuldades se deram em relação à 

infraestrutura nas escolas de Educação Básica, quanto ao acesso à 

internet e salas multimídias para o desenvolvimento das aulas. 

Mas, nada que conseguisse impedir a empolgação, a motivação e o 

dinamismo, que levaram à superação das dificuldades. Todo 

processo foi também registrado por meio de fotografias, gravações, 

vídeos com depoimentos dos estudantes, dos docentes supervisores 

e dos graduandos.  

No Quadro 1 podemos observar o desenvolvimento e os 

desdobramentos das tarefas propostas na WQ. 

Grupo Conteúdos e Atividades realizadas 
Objetos 
Digitais 

- 

Conteúdo: Revolução Industrial 

Pesquisa, discussão do tema e criação 

de um Quiz.  

http://www.quizzes.com.br/pt/quiz/1

94545051/aplica-o-webquest-revolu-

o-industrial . 

Livro 
didático 

Conteúdo: Primeira República 

no Brasil 

Escolha do livro que melhor 

trabalhava a temática e 

realização de uma WQ, 

https://sites.google.com/site/webquestluizalberto/ho

me  

Material disponibilizado no Portal do Professor. 

Museu 
Virtual 

Conteúdo: Memória e Identidade; 

Resistencia e Quilombo de Palmares 

Planejamento e realização de visita 

ao Museu Virtual Memorial 

Quilombo dos Palmares 

Registro das atividades no blog: 

http://taciane83.blogspot.com.br/2015/10/aula-

indo-ao-museu-sem-sair-do-luga.html  

Bibliote
ca 

virtual 

Conteúdo: 

Mesopotâmia (6º 

ano) 

Criação de um site 

https://sites.google.

com/site/pibidhistoriaunealcampusi/atividades-

propostas, no qual foi disponibilizado um resumo do 

conteúdo e um exercício de múltipla escolha para os 

alunos responderem.  

Cinema Conteúdos: Fascismo, Nazismo e Ditadura do 

Estado Novo 

Apresentação e discussão de Filmes e 

documentários: Olga 

(http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-olga-

dublado-online.html) 

Música Conteúdo: A era Vargas 

Pesquisa e discussão sobre os principais aspectos 

dos 15 anos de governo de Getúlio Vargas (1930-

1945) 

Músicas: 

Revolução de Getúlio Vargas (Zico Dias e Ferrinho) 

http://www.franklinmartins.com.br/som_na_caixa_g

ravacao.php?titulo=revolucao-de-getulio-vargas 

Seu Getúlio ou Gê Gê (Lamartine Babo) 

http://www.franklinmartins.com.br/som_na_caixa_g

ravacao.php?titulo=seu-getulio-ou-ge-ge#  

Trabalho em grupo: Musicalizando a Era Vargas 

(equipes criaram e apresentaram paródias 

destacando pontos principais do governo, elegendo a 

melhor delas). 

Vídeo 
Imagen

s e 
Fotogra

fias 

Conteúdo: Revolução 

Industrial 

Exploração do vídeo 

Tempos Modernos 

Criação do blog: 

https://webquestcrispiniano.blogspot.com.br   

Questionário online 

Pesquisa e exposição de fotografias na escola 

Quadro 1. Desenvolvimento e desdobramentos das tarefas da WQ 

Práticas em História 

Durante a realização da WQ Práticas em História, observamos que 

o interesse dos estudantes se voltou principalmente para o 

planejamento e a realização de atividades nas escolas nas quais 

estavam atuando, a partir de um conteúdo do planejamento 

curricular da área de História selecionado. Algumas das tarefas 

foram realizadas apenas em parte pelas limitações encontras nas 

escolas de Educação Básica. Por exemplo: ao invés de criarem um 

cancioneiro, mapearem vídeos e objetos digitais com temas 

históricos, escolheram um vídeo, canções ou objeto digital ligado a 

uma temática específica, para o planejamento da sequência 

didática.  

Essas mudanças foram aceitas pelo docente, como parte da 

adaptação necessária, principalmente diante das dificuldades de 

acesso à internet, constantes em todas as escolas, palcos da atuação 

desses estudantes. Em pelo menos duas escolas só foi possível 

trabalhar utilizando roteamento da internet 3G de um dos membros 

da equipe ou de alguém da escola. Outra utilizou a sala de 

informática da Associação Comunitária do povoado. As 

dificuldades encontradas, não impediram que o planejado 

acontecesse. O grupo que ficou com o museu, por exemplo, visitou 

vários museus virtuais e realizou o trabalho com o museu 

Quilombo dos Palmares-AL.  

A utilização da WQ permitiu aos estudantes da graduação em 

História, confrontar as teorias historiográficas estudadas na 

academia com as práticas curriculares do planejamento docente, 
além da visualização de novas possibilidades metodológicas nas 

práticas cotidianas com a utilização das TIC.  

A dinâmica utilizada nas sequências didáticas e nas atividades 

propostas tiveram resultados positivos na aprendizagem dos 

estudantes, pois promoveu a integração de mídias, ampliando a 

compreensão dos temas trabalhados. Os estudantes da educação 

básica avaliaram de forma entusiástica a participação na 

experiência, pois são poucas as oportunidades de uso dos recursos 

tecnológicos nas escolas. Da mesma forma, os estudantes de 

História envolvidos, afirmaram o quanto o trabalho foi gratificante, 

do ponto de vista da dinâmica da aula, da interatividade com os 

estudantes da educação básica, bem como a construção do 

conhecimento, conforme os registros em vídeos. 

Na formação para a docência, metodologias dessa natureza são 

indispensáveis porque permitem aos licenciandos a construção de 

conhecimentos significativos, podendo realizar uma análise critica 

da sua futura profissão, dialogando e vivenciando os desafios 
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postos na prática pedagógica, principalmente com a utilização das 

TIC no ensino-aprendizagem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O grande desafio que temos no contexto de uma sociedade que faz 

uso amplo de tecnologias, é o redirecionamento do papel da escola 

e do docente diante das novas alfabetizações e aprendizagens 

necessárias, integrando-as ao currículo formal, o que vem a 

modificar a concepção de ensinar, de aprender e de sala de aula.  

O docente precisa desenvolver novas competências e habilidades e 

enfrentar o desafio de se tornar um facilitador da aprendizagem 

mediada por TIC. Para isso, necessita continuar pesquisando, 

aprendendo, experimentando e avaliando o trabalho que 

desenvolve, verificando em que medida atende aos anseios e 

necessidades dos estudantes do ensino superior. Adotar estratégias 

didáticas inovadoras é uma forma de ajudar o estudante a participar 

ativamente do processo de ensino aprendizagem. 

A WQ Práticas em História constituiu em uma experiência 

produtiva do ponto de vista da experiência da inserção das TIC, 

das metodologias ativas, como estratégia didática a ser trabalhada 

no ensino superior. Sua elaboração requer do docente o tempo 

necessário para a criação dos desafios e para a pesquisa de fontes 

da internet, relevantes para o desenvolvimento do trabalho, bem 

como sua atuação como orientador do processo.  

Na WQ Práticas em História, foi utilizado um modelo simples, 

criado num site gratuito, mas possibilitou ao docente e aos 

estudantes a reflexão e utilização das possibilidades educativas da 

web, apesar das dificuldades e limitações principalmente em 

termos de acesso à internet. 

As atividades direcionadas na WQ viabilizam organizar, 

sistematizar inúmeros conhecimentos e dão oportunidade aos 

participantes de criação com os recursos da internet. Neste caso 

específico, facilitaram o processo de transposição didática, pois os 

grupos não se limitaram a elaborar uma sequência didática usando 

um recurso disponível na internet ou discutindo uma provável 

aplicação, mas foram para a prática, vivenciando uma série de 

dificuldades que os desafiaram a buscar meios de superá-las.  

Desse modo, a participação ativa, a interação, a motivação, a 

provocação para questionar e produzir são pontos positivos do uso 

dessa ferramenta. Entretanto, vomo qualquer recurso, apresenta 

limitações principalmente em relação à forma de conduzir o 

trabalho. O docente precisa estar atento para não transformar a 

WQ em um simples estudo dirigido ou instrução programada, 

muito menos utilizá-la como uma técnica de condução dos 

estudantes, pois essas atitudes tolherão suas oportunidades de 

investigação, descoberta, colaboração, criação e produção. 

Constatamos o que muitos teóricos e pesquisas vêm afirmando: 

não bastam ter computadores e laboratórios de informática. Hoje, o 

essencial é saber como usar as TIC em função da aprendizagem. 

Assim, é necessário repensarmos as práticas educativas, pois as 

mudanças devem ocorrer efetivamente nas concepções que alteram 

os modos de vida, a cultura e a sociedade. As tecnologias devem 

servir para a formação permanente de docentes, que ensinam, 

aprendem e transformam os ambientes de aprendizagem, em 

espaços propícios para a participação coletiva na produção do 

conhecimento. 
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ABSTRACT 
This article reports a successful experiment carried out with first 
year students of the integrated high school, where the main 
objective was to use the scratch as an interdisciplinary 
contribution. The experience has a significant learning 
programming logic along with the basic subjects of mainstream 
education. This experience resulted in intense cooperation and 
collaboration, both the class as different materials and built a 
propitious ambience to the growth of motivation. 

RESUMO 
O desenvolvimento da lógica de programação tem crescido nas 
escolas, onde as aulas de computação buscam a aprendizagem de 
algoritmos de forma divertida, criativa. Este artigo relata uma 
experiência de sucesso realizada com alunos do primeiro ano do 
ensino médio integrado, onde o objetivo principal foi utilizar o 
Scratch como contribuição interdisciplinar. A experiência 
permitiu uma aprendizagem significativa da lógica de 
programação juntamente com as matérias básicas do ensino 
regular. Essa experiência resultou em intensas cooperação e 
colaboração, tanto da turma quanto de diferentes matérias, bem 
como construiu uma ambiência propícia ao crescimento da 
motivação. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 
I.5.0 [Pattern Recognition]: General. 

 
General Terms 
Algorithms, Games, Theory.  

 

1. INTRODUÇÃO 
Se pensarmos em ferramentas para dar suporte a educação, o 
Scratch fornece aos alunos uma forma de diversão e 
aprendizagem. Essa ferramenta trabalha o raciocínio lógico bem 
como a criatividade. De forma diversa os alunos aprendem a 
pensar, selecionar, criar e gerir múltiplas formas de mídias como 
texto, imagens, animação e áudio. 

Quando aprendizes trabalham em grupos pequenos de forma 
cooperativa e interativa para aprender um determinado assunto ou 
disciplina, resultados cognitivos e afetivos favoráveis emergem 
tornando a aprendizagem mais eficaz. O Scratch auxilia 
estudantes a aprenderem lógica da programação, de forma 
divertida e interessante. 
Há discussões sobre com qual linguagem iniciar a aprendizagem 
de lógica de programação. Com que paradigma? Procedural, 
lógico, orientado a objetos? Há, no entanto, algum consenso sobre 
a prática inicial desta aprendizagem quanto a ter suporte em 
ferramentas de uso fácil que permitam ao aprendiz experimentar, 
descobrir, testar e errar [1, 4, 8]. 
No entanto, podemos evidenciar a necessidade de se adotar 
metodologias mais adequadas para a integração das aulas de 
informática na escola, considerando que: “A educação é o 
elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na 
informação, no conhecimento e no aprendizado (...) Por outro 
lado, educar em uma sociedade da informação significa muito 
mais que treinar as pessoas para o uso das tecnologias de 
informação e comunicação (...).  
O desafio de favorecer o desenvolvimento tanto de habilidades 
cognitivas quanto do pensamento computacional aos aprendizes 
do ensino médio, passa pela necessidade de sugerir ferramentas 
que possam apoiar a aprendizagem de conceitos de lógica de 
programação envolvendo matérias do ensino regular de uma 
forma mais lúdica e adequada a essa faixa etária. 
O desenvolvimento de uma práxis pedagógica que utilize jogos 
educacionais, ou mesmo jogos em geral, cria um contexto lúdico e 
prazeroso, adequado ao desenvolvimento da cognição do 
estudante. Além disso, é sabido que o jogo beneficia os aspectos 
sociais afetivos permitindo ao estudante desenvolver outras 
características como a imaginação, a imitação e a regra [17].  
Os jogos de lógica digitais são ferramentas virtuais que podem ser 
utilizadas no processo de ensino aprendizagem, otimizando o 
trabalho e o tempo de professores e estudantes da geração atual 
[5,18]. A metodologia para o desenvolvimento dos jogos de 
lógica digitais precisa ter características cujas gerações atuais 
esperam: o prazer, o sentido no aprendizado, a competição, o 
enredo e a aventura [5,18]. Para os jogos que desafiam a lógica, 
[17] direcionou-se aos "problemas que mobilizam o jogador a 
pensar, levantar hipóteses, experimentar, planejar, testar, realizar 
cálculos", contribuindo para "o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, do planejamento, da percepção visual e da atenção". Além 
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disso, há aqueles jogos que exigem o desenvolvimento de 
estratégias, do raciocínio lógico e tomadas de decisão para 
resolver desafios ou mesmo para vencer o adversário. 
Assim, este trabalho apresenta os procedimentos metodológicos 
adotados, as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados 
em um projeto realizado no âmbito do programa para os primeiros 
anos letivos da turma de Informática do Ensino Médio Integrado. 
O projeto teve como principal objetivo apresentar e trabalhar 
noções básicas do pensamento computacional, junto com duas 
turmas do primeiro ano de uma escola pública estadual, utilizando 
o Scratch.  
O artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o 
Scratch e os conceitos que dele derivam; a seção 3 mostra a 
estratégia pedagógica utilizada; a seção 4 desenvolvimento do 
projeto; na seção 5 são exibidos os resultados alcançados com o 
projeto; e, por fim, na seção 6, são feitas as considerações finais 
sobre o experimento. 
 

2. A FERRAMENTA SCRATCH 
O Scratch é um software freeware desenvolvido pelo Lifelong 
Kindergarten group do MIT Media Lab, lançado em 15 de maio 
de 2007, com o propósito de criação de jogos simples, animações, 
histórias interativas, músicas etc. Scratch também viabiliza o 
compartilhamento, via internet, desde que se utilize o site do MIT. 
Segundo [10] o Scratch é uma linguagem de programação 
disponível online, desenvolvida com o objetivo de possibilitar que 
iniciantes possam criar programas de computador sem ter que 
aprender a sintaxe escrita de uma linguagem de programação. A 
ideia é motivar a aprendizagem de conceitos de programação por 
meio de uma experiência divertida, envolvendo os alunos na 
elaboração de projetos como animações interativas, jogos digitais, 
entre outros recursos visuais. 
Segundo [11], Scratch apoia e promove o desenvolvimento de 
nove competências de aprendizagem importantes para o século 
XXI: 

• Competências no gerenciamento de informações em 
diversas mídias. 

• Competências de comunicação. 
• Raciocínio crítico e pensamento sistemático. 
• Identificação, formulação e resolução de problemas. 
• Criatividade e curiosidade intelectual. 
• Competências interpessoais e de colaboração. 
• Autonomia. 
• Responsabilidade e Adaptabilidade. 
• Responsabilidade Social. 

Scratch possui um ambiente de programação, sendo esta sua 
principal característica, de utilização fácil que não requer 
conhecimentos prévios de algoritmos para o seu manuseio.  Com 
seus recursos, a criança ou jovem aprende a pensar e a trabalhar 
de forma criativa, sistemática, cooperativa e colaborativa. A 
interface gráfica do Scratch, e o recurso de “blocos de comandos”, 
organizados dentro de diversas categorias como “movimento”, 
“loops” etc., permitem que os programas sejam desenvolvidos 
sem a necessidade de memorização de linguagens e códigos de 
programação. A programação é feita a partir de fragmentos de 
código embutidos nos blocos de comandos de diferentes cores e 
formatos, que podem ser arrastados para uma janela onde o 
programa é construído [20]. Além disso, ele possui uma interface 
em português que facilita seu uso. 

A construção dos programas é realizada por meio da montagem de 
pilhas de blocos de comandos de diversas cores que eliminam 
problemas de sintaxe, e incentivam a exploração do ambiente. A 
Figura 1 mostra a Interface de desenvolvimento do Scratch. 
 

 
 

Figura 1.  Interface Scratch 
 
Scratch é diferente de ambientes mais tradicionais usados para 
introduzir ideias de ciência da computação, pois seu ambiente de 
programação de “arrastar-e-soltar” incentiva a experimentação, 
elimina problemas de sintaxe, e permite que os alunos se 
concentrem na resolução de problemas e no projeto do algoritmo. 
Sua ênfase em gráficos, animação, som e interfaces, facilita ao 
aprendiz a escolha de problemas que tenha a ver com o seu 
interesse [12]. 
Scratch fornece um ambiente que possibilita a construção de 
projetos como se fossem histórias animadas, apresentações 
interativas ou jogos. Scratch também inclui a aprendizagem de 
conceitos (construções de decisão, repetição, condicionais, 
comunicações, sons, e variáveis), em geral difíceis para 
aprendizes iniciantes, de maneira bastante simples e descontraída.  
 

3. ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 
A estratégia adotado no desenvolvimento das atividades, tanto dos 
momentos elaborados em sala de aula, onde cada grupo 
compartilhava suas ideias e estratégias para o jogo, bem como nos 
laboratório de informática onde foi trabalhada de forma 
construtivista, onde a aprendizagem e interação se deu em cada 
uma das etapas. 
Segundo Piaget o desenvolvimento cognitivo é realizado através 
das interações entre o sujeito e o objeto. Em linhas nas conclusões 
gerais de [14] ele afirma que:  A relação cognitiva sujeito/objeto é 
uma relação dialética porque se trata de processos de assimilação 
(por meio de esquemas de ação, conceitualizações ou teorizações, 
segundo os níveis) que procedem por aproximações sucessivas e 
através dos quais o objeto apresenta novos aspectos, 
características, propriedades, etc. que um sujeito também em 
modificação vai reconhecendo. Tal relação dialética é um produto 
da interação, através da ação, dos processos antagônicos (mas 
indissociáveis) de assimilação e acomodação. 
O perfil cognitivo de cada aprendiz foi percebido durante cada 
aula, no decorrer do desenvolvimento de cada etapa do jogo. 
Através da interação, dedicação, dificuldades e interesse 
demostrado.  
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Podemos perceber esse desenvolvimento dito por Piaget que após 
várias tentativas através da assimilação e acomodação o indivíduo 
atinge domínio sobre suas atividades que passam de ações reflexas 
para ações intencionais. A assimilação corresponde ao processo 
de recepção do ambiente, de todos os tipos de estímulos e 
informações, organizando-os para em seguida integrá-los às 
formas ou estruturas existentes no organismo, criando assim 
novas estruturas. A acomodação é o processo que tem por 
finalidade a busca e ajustamento às condições novas e mutáveis 
no ambiente, de tal modo que os padrões comportamentais 
preexistentes são modificados para lidar com as novas 
informações ou com o feedback das situações externas [2]. 
Também podemos perceber essa estratégia já utilizada por Piaget 
quando diz que o desenvolvimento é: "uma equilibração 
progressiva, uma passagem contínua de um equilíbrio de menor 
estado a um equilíbrio superior" [13] e a equilibração é um 
processo "que conduz de certos estados de equilíbrio aproximado 
a outros qualitativamente diferentes, passando por múltiplos 
desequilíbrios e reequilibrações" [15]. Esses esquemas de 
assimilação desenvolvidos no sujeito fazem com que haja 
desequilíbrios e reequilibrações sucessivas, onde o sujeito realiza 
descobertas e constrói o conhecimento, esse processo é dinâmico. 
Somente quando o esquema de assimilação sofre acomodação é 
que ocorre o aprendizado. Quanto o sujeito é provocado ao 
desequilíbrio, ele busca então o reequilíbrio, tendo assim a 
oportunidade de interagir.  
Tanto em sala de aula como nos laboratório a aprendizagem 
estava sendo assimilada e progressiva. Todos os grupos 
conseguiram desenvolver suas atividades. 
 

4. O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
O desenvolvimento das atividades, tanto dos momentos em sala 
de aula, no compartilhamento de ideias e estratégias para o jogo, 
bem como nos laboratórios de informática, se deu em cada uma 
das etapas a seguir: 
1ª Etapa: Aprendizagem em sala de aula e exploração dos 
recursos do Scratch no LIED da escola; Discussões e descrição 
sobre o como seriam os jogos, suas fases e interações em sala de 
aula. Nesta etapa formamos os grupos, e cada grupo descreveu no 
papel o jogo, as metas a serem alcançadas pelo usuário, as etapas 
a serem vencidos, os conteúdos da disciplina que iriam conter no 
jogo. 
2ª Etapa: Planejamento, implementação dos jogos educativos no 
LIED. Nesta etapa começamos a dar vida aos jogos, implementar 
a lógica de programação aprendida e traçada em sala de aula. 
Criaram os sprites, palcos, objetos, movimentos, aparências e 
controles para os jogos serem interativos. Interagiram com os 
colegas, deram asas à imaginação, a criatividade. Conseguiram 
interagir com a disciplina escolhida por cada grupo, atingindo a 
meta traçada na 1ª etapa. 
3ª Etapa: Finalização do desenvolvimento dos jogos e 
apresentação dos jogos para a equipe gestora e feira tecnológica 
desenvolvida pela escola. Nesta última etapa todos os alunos 
concluíram os jogos, apresentando aos professores da escola, 
pedagogos, coordenadores, diretora, bem como a todos os alunos 
das turmas do 2º e 3º anos de informática. Também participaram 
com suas apresentações e exposições dos jogos na feira 
tecnológica, realizada na própria escola para acesso a todos os 
alunos.  

O desenvolvimento das atividades compreenderam em um 
planejamento composto de três momentos: i) Aprendizagem e 
exploração dos recursos do Scratch; ii) planejamento, 
implementação e avaliação de um projeto dos jogos educativos; 
iii) elaboração do relatório final de atividades. 
O momento de aprendizagem e exploração dos recursos do 
Scratch envolveu diversas atividades de apresentação e discussão 
sobre os conceitos de lógica de programação e de aplicação 
prática desses conceitos, usando os recursos do Scratch. Para isso, 
em cada aula foi proposto um desafio lúdico, onde os alunos 
tinham que desenvolver, em grupo, diversas propostas, usando os 
componentes do aplicativo. Utilizamos inicialmente três roteiros 
para aprendizagem e exploração, sendo:  

1) Primeiro Roteiro: conceito de comando e programa, 
estrutura de repetição simples.  

2) Segundo Roteiro: variáveis, expressões aritméticas e 
lógicas, estruturas condicionais.  

3) Terceiro Roteiro: controles de repetição com variáveis 
acumuladoras. Foi trabalhado o desenvolvimento da 
lógica do “Se... então... senão”, usando a estrutura de 
decisão e repetição por meio da manipulação dos blocos 
de comandos condicionais disponíveis na interface do 
Scratch. 

Ao planejar, implementar e avaliar um projeto de criação de um 
jogo digital educativo, foi pedido aos aprendizes para criarem um 
cenário tal que houvesse uma interação com uma matéria do 
ensino regular como: matemática, geografia, português, história, 
física, química, biologia, artes, inglês ou espanhol.  Além de 
tomar conhecimento das etapas e procedimentos adotados no 
processo de desenvolvimento do projeto em si, também pudessem 
vivenciar uma situação de aprendizagem colaborativa/cooperativa 
e desenvolvessem habilidades interpessoais, fazendo da 
aprendizagem um momento significativo. 
Foram formados grupos de quatro aprendizes. Inicialmente, as 
atividades de planejamento, incluindo identificação dos requisitos 
e casos de uso do projeto, foram em salas de aula, assim como o 
projeto das soluções algorítmicas. Após isto, iniciamos as 
atividades com o Scratch no laboratório de informática da escola, 
onde foram implementados os algoritmos e interfaces de todos os 
jogos.  
As propostas elaboradas geraram dezesseis jogos educativos ao 
todo. A Figura 3 (a, b, c, d e  f), exibe interfaces de uso de alguns 
dos jogos criados, a saber: 
 

a)  
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b)  

 
 
 

c)  

 
 

d)  

 
 

e)  
 

 

f)  

 
            
 

Figura 2.  Desenvolvimento dos jogos de Química, Matemática, 
Artes, Biologia, Geografia e História. 

 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS 
O projeto aqui apresentado tinha como principal objetivo 
desenvolver o raciocínio lógico, tomadas de decisão e estratégias, 
por meio da lógica de programação, com os aprendizes do 
primeiro ano do Ensino Médio Integrado de uma escola pública 
estadual, por meio dos recursos do Scratch.  
Vimos como resultado direto dos procedimentos adotados nas 
atividades de aprendizagem e exploração dos recursos do Scratch, 
a possibilidade de estimular o raciocínio lógico através do 
desenvolvimento de noções básicas de programação além da 
resolução de problemas de forma lúdica, dinâmica, criativa e 
prazerosa.  
No planejamento, na implementação e na avaliação do projeto de 
jogos educativos, todas as atividades propostas possibilitaram a 
implementação de dezesseis jogos que permitiram verificar, na 
prática, como os participantes desenvolveram habilidades de 
seleção e organização de informações e se apropriaram dos 
recursos cognitivos inerentes à lógica de programação.  
Ao desenvolverem os jogos interdisciplinares foram percebidas as 
seguintes contribuições: 

a) Auxilio na releitura e memorização dos conteúdos 
estudados nas demais matérias regulares; 

b) Notável integração do grupo; 
c) Ação colaborativa e cooperativa, que possibilitou ainda 

estimular a resolução de conflitos e a tomada de decisão 
para soluções consensuais; 

d) Criatividade e desenvolvimento de ideias. 
e) Motivação inerente para ultrapassar os desafios e as 

frustrações encontradas no processo de concepção e de 
resolução de problemas; 

f) Desenvolvimento do pensamento criativo que os 
envolveu na procura de soluções inovadoras para 
problemas inesperados; 

g) Encontro de novas soluções à medida que foram 
surgindo novos desafios; 

h) Persistência e prática. Os aprendizes trabalharam em 
projetos baseados em ideias que consideraram 
importantes e significativas; 

i) Desenvolvimento do raciocínio crítico.  
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j) Por fim, os aprendizes aprendem a pensar, selecionar, 
criar e gerir múltiplas formas de mídias como texto, 
imagens, animação e áudio.  

k) Promoção da socialização – todos os envolvidos se 
entusiasmaram com a ideia de socializar os resultados, 
com apresentações para outras turmas de séries mais 
avançadas. De igual maneira, com exposição na feira 
tecnológica que a escola realiza anualmente. 

Na construção do conhecimento o processo de aprendizagem 
construtivista agrega uma grande importância aos professores e 
aprendizes no que diz respeito à utilização do Scratch como 
ferramenta para representar o conhecimento. Apresentamos essa 
proposta com o objetivo de fornecer suporte computacional 
visando o processo de aprendizagem construtivista através do 
Scratch. 
O construtivismo defende que as estruturas mentais, os esquemas, 
os conceitos, as ideias, são criados, construídos, por um processo 
de auto regulação. As construções do conhecimento desenvolvidas 
por Piaget nos permitem conhecer a forma como este teórico 
concebe o desenvolvimento cognitivo do sujeito.  
Sua teoria nos faz refletir acerca do conhecimento permitindo-nos 
um repensar em sua prática na busca de uma práxis que conceba o 
sujeito como capaz de construir conhecimento a partir de sua 
inteligência, ação e interação com o meio. Independente da fase em 
que se encontra o sujeito, a aquisição do conhecimento sempre 
acontece por meio da relação sujeito/objeto. Diante dessa teoria, 
sendo a mais completa, não somente pela abrangência da 
construção de conhecimentos, mas através do processo de 
construção do sujeito desde o seu nascimento até a fase adulta, e 
sim como ela responde a todo esse processo de construção. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O desenvolvimento da lógica de programação tem sido crescente a 
cada ano nas escolas, onde as aulas de informática buscam a 
aprendizagem de programação e algoritmos de forma divertida e 
criativa. Este artigo relata uma experiência de sucesso realizada 
com alunos do primeiro ano do ensino médio integrado, onde o 
objetivo principal foi utilizar o Scratch para uma praxis 
interdisciplinar, que permitiu uma aprendizagem significativa da 
lógica de programação juntamente com as matérias básicas do 
ensino regular. 
Ao aliarmos o conhecimento à prática no desenvolvimento das 
aulas de algoritmos, percebemos o potencial e expectativas dos 
alunos em aprenderem algo inovador, criativo e que despertasse o 
seu interesse e disposição no aprendizado.   
Apesar dos resultados terem sido positivos, indicando que os 
objetivos foram alcançados, é importante fazer algumas 
considerações sobre as limitações e possibilidades para ampliação 
do trabalho apresentado. 
Em relação a implementação dos jogos digitais utilizando o 
Scratch, constatamos algumas limitações quanto à aplicação em 
projetos em grupos. Pois uma vez que cada aprendiz fez 
individualmente uma parte do jogo, não foi possível juntá-los 
salvando no mesmo arquivo. Foi necessário uma reconstrução das 
partes ao final, tiveram que refaze-las em um só computador, 

impedindo de juntar automaticamente as partes construídas. Esse 
fato gerou desconforto e até mesmo um desânimo ao precisarem 
refazer as partes construídas, acabando na diminuição da estrutura 
dos jogos e alguns optaram por jogos com etapas separadas 
devido ao prazo de entrega das atividades.  
Quanto ao planejamento dos projetos dos jogos, algumas 
modificações foram feitas com base no projeto inicial. Em alguns 
casos as mudanças provocaram completamente a ideia inicial do 
jogo, resultando no atraso do término do projeto. A o idealizarem 
os jogos não consideraram a construção lógica da programação, 
que ao ser implementada, foram percebidas e modificadas no 
decorrer do projeto. 
Também a ausência de alguns aprendizes no decorrer do projeto, 
dificultou a ação do grupo, pois cada aprendiz realizava alguma 
etapa no desenvolvimento do jogo. Prejudicando assim aos 
demais do grupo. 
Ao observarmos essas dificuldades, um planejamento mais 
detalhado e estruturado deverá ser melhor elaborado, pois a etapa 
onde o planejamento, implementação e avaliação de um projeto 
dos jogos educativos foram desenvolvidas, não houve tempo 
suficiente para serem executados. Bem como a ausência de 
aprendizes, no qual colaborou na modificação de alguns projetos 
iniciais. 
Podemos também destacar a percepção dos perfis cognitivos dos 
aprendizes que, em sua maioria, se destacaram através do 
envolvimento, comprometimento, interação dedicação e interesse 
demonstrados em todas as etapas de desenvolvimento do jogo. 
Demostraram através de interfaces muito bem elaboradas e 
executadas, bem como aqueles que em minoria não se 
aprofundaram e fizeram suas atividades sem muito interesse e 
criatividade.  
Na avaliação, notamos uma importante e relevante melhora na 
atenção, dedicação, envolvimento e aprendizagem dos alunos. 
Também observamos uma melhora na interação com os demais 
colegas em sala de aula. Os resultados geraram nos alunos 
expectativas e novos ideais de trabalho, abrindo uma visão do 
mercado de trabalho voltado para o desenvolvimento de jogos 
educativos. Os jogos desenvolvidos propiciaram a escola e ao 
curso de informática, mais uma forma de aprendizagem e 
envolvimento educacional.  A partir desses excelentes resultados, 
temos a expectativa e disposição de dar continuidade deste 
trabalho nos próximos anos. O objetivo de trabalharmos a 
interdisciplinaridade obteve êxito, todos conseguiram trabalhar os 
conteúdos das disciplinas no desenvolvimento dos jogos, trazendo 
assim, uma melhor fixação da aprendizagem. 
A experiência permitiu uma aprendizagem significativa da lógica 
de programação juntamente com as disciplinas que compõem a 
Base Nacional Comum Curricular, oportunizando aos alunos a 
criar seus próprios programas e jogos educativos nos laboratórios 
de informática da escola.  Essa experiência resultou em intensa 
cooperação e colaboração, tanto da turma quanto nas diferentes 
disciplinas do curso. Colaborou na construção de uma ambiência 
propícia a motivação e aprendizagem dos alunos de forma 
divertida e criativa. 
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ABSTRACT 
This paper presents a case of educational innovation using TIC as 

a tool , building an application that based on a teaching sequence 

develops educational materials that consider the student's learning 

style is proposed. The proposal considers mathematical topics , 

for which also proposes a set of evaluation exercises randomly 

generated ; by building an " Intelligent Tutor System for Basic 

Math teaching , teaching materials customized generator by 

determining the learning styles of students," which is the main 

deliverable of the project with code PIAP-2-P-381-14 FINCyT- 

2014 Peru Program . 

RESUMEN 
El presente trabajo presenta un caso de innovación docente 

utilizando como herramienta las TIC, se propone la construcción 

de un aplicativo que en base a una secuencia didáctica desarrolle 

material educativo que considere el estilo de aprendizaje del 

estudiante. La propuesta considera temas de matemática, para los 

cuales propone además un conjunto de ejercicios de evaluación 

generados aleatoriamente; por medio de la construcción de un 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 

la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 
el cual es el entregable central del proyecto con código PIAP-2-P-

381-14 del Programa 2014 FINCyT- Perú. 

Categoría 

Nuevas tendencias en aprendizaje con tecnología digital: 

Aprendizaje potenciado por tecnología 

Términos Generales 

Matemática, estilos de aprendizaje, software educativo, 

innovación educativa. 

Keywords 

Mathematics, learning style, educational software, educational 

innovation. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las sociedades actuales experimentan grandes transformaciones 

sociales, económicas y culturales, frente a ellas se encuentra que 

los planes de estudio y las metodologías educativas responden a 

necesidades determinadas, por tanto en los Sistemas Educativos 

es necesaria la aparición de nuevas estructuras educativas más 

complejas y adaptadas a las demandas sociales actuales. 

Es necesario hacer cambios curriculares para insertar a los 

estudiantes en el mundo cambiante del siglo XXI, en donde la 

economía se basa en el conocimiento y el trabajo con grandes 

cantidades de información, la capacidad para resolver problemas, 

el trabajo colaborativo y el uso de Tecnologías de las Información 

y la Comunicación (TIC) para todo el proceso. Los cambios 

deben realizarse desde una autocrítica responsable, y deben 

responder a determinadas interrogantes ¿Qué se debe ofrecer? 

¿Qué se puede enseñar? ¿Cómo debe ser la educación del 

ciudadano del siglo XXI?  

El uso las TIC en los procesos educativos está provocando un 

nuevo modo de entender la educación para responder a 

interrogantes ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en el proceso 

educativo?  ¿Cómo influyen las TIC? ¿Cómo las TIC pueden 

favorecer la innovación pedagógica? ¿Cuál es la metodología más 

apropiada para la optimización de las herramientas que 

proporcionan las TIC?. 

Las posibles respuestas deben considerar dos aspectos: el 

procesamiento de las grandes cantidades de información 

disponibles y la creación de nuevo conocimiento, tanto individual 

como colectivamente. Con lo que surgen nuevas interrogantes, 

¿cómo estimular y acelerar las prácticas creativas de 

conocimiento desde la diversidad? ¿Cómo impulsar la creación de 

nuevo valor? 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 
[1] Plantea como objetivo analizar las TIC en el ámbito docente 

como instrumento básico de la metodología, y su impacto en el 

aprendizaje del alumnado. Afirma que las TIC permiten el acceso 

a fuentes bibliográficas de diferentes momentos temporales y 

geográficos que contienen información y la suministran en tiempo 

real, suponiendo una ayuda en la preparación de los materiales 

docentes y en la actualización de los mismos, pero también, 

permiten a los alumnos disponer de una enseñanza activa.  

[2] Identifica las diferencias existentes entre los resultados 

obtenidos en el estudio de las preferencias de Estilos de 

Aprendizaje de profesores y alumnos del Colegio de 

Postgraduados (CP) de México con otros estudios. Hace una 

breve reseña de lo que dio origen al estudio y los resultados 

obtenidos en la aplicación del cuestionario CHAEA. Después, 

hace una revisión de conceptos sobre Estilo y Estilos de 

Aprendizaje. A continuación, emplea dos diferentes 

metodologías, la primera a través del baremo propuesto por 

Alonso [9] y la segunda utilizando Métodos Estadísticos.  

[3] Realiza una investigación que sirve para distinguir los 

diferentes estilos de aprendizaje que tienen los profesores y los 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 432  - 437. Santiago de Chile.
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alumnos del CP, y la manera en que hacen uso de las TIC en su 

vida académica y personal. Lo anterior va encaminado a la 

creación de distintas propuestas de formación del profesorado 

que permitan integrar las TIC en el currículo de los estudiantes y 

que coadyuven a la mejora de la calidad en la enseñanza en las 

diferentes áreas de postgrado del CP. 

3. ESTILOS DE APRENDIZAJE (EA) 
Diversos autores han dado sus propios conceptos y definiciones 

sobre Estilos de Aprendizaje, entre las que se destacan:  

 Gentry [4]: “Las personas perciben y adquieren conocimiento 

de manera distinta, tienen ideas y piensan de manera distinta 

y actúan de manera distinta. Además, las personas tienen 

preferencias hacia unas determinadas estrategias cognitivas 

que les ayudan a dar significado a la nueva información. El 

término estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias 

preferidas que son, de manera más específica, formas de 

recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la nueva 

información”. 

 Dunn y Dunn [5] definen Estilos de Aprendizaje como “un 
conjunto de características personales, biológicas o del 

desarrollo, que hacen que un método, o estrategia de enseñar 

sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros”. 

 Alonso y otros [2] de acuerdo con Keefe [6] explican que los 

Estilos de Aprendizaje son “los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores Relativamente 

estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

 Guild y Garger [7] consideran que los Estilos de Aprendizaje 

son “las características estables de un individuo, expresadas a 
través de la interacción de la conducta de alguien y la 

personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”. 

En adición de las definiciones, diversos autores han construido 

instrumentos de diagnóstico que cuentan con validez y fiabilidad 

probada a lo largo de los años. Instrumentos que se han utilizado 

en investigaciones en diversos campos: educativo, psicológico, 

empresarial, y pedagógicos y que han dado origen a publicaciones 

libros y artículos científicos. 

En presencia de la diversidad de teorías y modelos, que 

buscan explicar las diferencias en la forma de aprender, surge la 

interrogante ¿Cuál es buena? ¿Cuál es la mejor? 

La respuesta es que todas y ninguna. La palabra 

"aprendizaje" es un término muy amplio que abarca fases 

distintas de un mismo y complejo proceso. Cada uno de los 

modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un 

ángulo distinto. Cuando se contempla la totalidad del proceso de 

aprendizaje se percibe que esas teorías y modelos aparentemente 

contradictorios entre sí no lo son tanto e incluso que se 

complementan. 

Al profesor, dependiendo de en qué parte del proceso de 

aprendizaje centre su atención, unas veces le interesará utilizar un 

modelo y otras veces otro. 

Una posible manera de entender las distintas teorías es el 

siguiente modelo en tres pasos: 

1. El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de 

información. De toda la información que el individuo recibe, 

selecciona una parte. Cuando se analiza cómo se selecciona 

la información se distingue entre alumnos visuales, auditivos 

y kinestésicos. 

2. La información seleccionada tiene que organizarse y 

relacionarse. El modelo de los hemisferios cerebrales da 

información sobre las distintas en que se organiza la 

información recibida. 

3. Una vez organizada esa información, se le utiliza de una 

manera o de otra. La rueda del aprendizaje de Kolb distingue 

entre alumnos activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. 

Evidentemente, esta separación no es real, en la práctica esos tres 

procesos se confunden entre sí y están estrechamente 

relacionados, luego, es necesario prestar atención a todos los 

aspectos.  

Honey y Mumford [8] llegaron a la conclusión de que existen 

cuatro Estilos de Aprendizaje, que a su vez responden a las cuatro 

fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático (Alonso y otros [2]). Alonso [9]  diseñó y 

desarrolló una investigación, con los resultados de la misma 

elaboró una lista con características que determinan el campo de 

destrezas de cada Estilo: • Activo: animador, improvisador, 

descubridor, arriesgado, espontáneo. • Reflexivo: ponderado, 

concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. • Teórico: 

metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. • Pragmático: 

experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. Para Honey [8], 

lo ideal sería que todas las personas fueran capaces de 

experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar ese 

conocimiento a partir de la experiencia, en igual medida; pero los 

individuos no poseen habilidades uniformes ni igualmente 

desarrolladas. 

4. COMBINANDO LA ENSEÑANZA 
ASISTIDA POR COMPUTADOR Y LOS 
EA 
Las TIC, como herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje, 

propician la inserción de material didáctico que puede contribuir 

a mejorar los resultados del proceso educativo. Los EA, como 

herramienta para la mejora del PEA es muy difícil de aplicar bajo 

las características de una clase tradicional. Las TIC facilitan 

adaptar los contenidos a los diferentes estilos de aprendizaje de 

los alumnos. 

Al diseñar programas de Enseñanza Virtual, o simplemente al 

introducir los medios electrónicos en una clase tradicional, se 

debe priorizar la forma en que aprenden las personas 

considerando su experiencia vital (Varis [10]) que condiciona su 

estilo de aprender. Es inevitable preguntar ¿A quiénes van 

dirigidas las secuencias didácticas? ¿Cómo  aprenden los 

estudiantes que las van a recibir? ¿Cuál es su estilo natural de 

aprendizaje? ¿Es posible mejorar ese estilo?. 

Alonso, Gallego y Honey [11] opinan que no se trata de 

acomodarse a las preferencias de estilo de "todos" los alumnos en 

"todas" las ocasiones ya que sería imposible. Sin embargo 

recomiendan al docente que se esfuerce en comprender las 

diferencias de estilo de sus alumnos y adapte su estilo de enseñar 

en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea adecuado para 

los objetivos que se pretenden. 
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5. MATERIAL EDUCATIVO CON 
SOPORTE EN EL COMPUTADOR 
Fernández [12] en su libro “Building University Electronic 
Educational Environments” describe tres enfoques diferentes para 

el diseño de material educativo hipermedia. Estos enfoques son: 

1. Una primera aproximación basada en el diseño de los 

contenidos educativos, que se articulan en cursos, lecciones, 

ejercicios y tests. El modelo de contenido está orientado 

hacia un enfoque  

2. parecido a la organización de las bases de datos y centrado 

en la idea de la estructuración del dominio educativo. 

3. El segundo enfoque se basa en el modelo hipertexto, en el 

que se modela un dominio educativo como una red de 

componentes de una granularidad determinada y donde las 

interacciones del usuario vienen dadas por las decisiones que 

este realiza durante la navegación por el material. 

4. En tercer lugar el sistema está centrado en el estudiante y en 

sus necesidades, en donde el diseño se realiza adaptándolo a 

los conocimientos previos del estudiante y a las 

interacciones potenciales de éste con el entorno. En este 

sentido hay un análisis previo de las interacciones con el 

entorno desde un punto de vista pedagógico. 

6. MATEMÁTICA Y EA 
Se presentan a continuación resultados de experiencias en la 

enseñanza de la Matemática en relación con los Estilos de 

Aprendizaje. 

1. La American Mathematical Association of Two – Year 

Colleges en su informe anual sobre educación señala que el 

modo en que los estudiantes aprenden matemáticas está 

influenciado por sus Estilos de Aprendizaje pero que 

además, el Estilo de Aprendizaje en matemáticas de algunos 

estudiantes es diferente de su estilo de aprendizaje en otras 

materias, como el inglés, la literatura o la historia. Por este 

motivo, para identificar el estilo de aprendizaje matemático 

es muy importante utilizar un cuestionario diseñado 

específicamente para las matemáticas. 

2. El libro escrito por Clausen – May [13], “Teaching maths to 
pupils with different learning styles”, propone a los 
profesores que utilicen una gran variedad de métodos de 

enseñanza distintos y ofrece una gama de modelos e 

imágenes para ayudar a que los alumnos, sobre todo 

aquellos con predominancia en los estilos visual y cinético, 

realicen un aprendizaje basado en la comprensión y sean 

capaces de reconocer las relaciones y los vínculos entre los 

distintos conceptos matemáticos. 

3. Los resultados obtenidos por Luengo y González [14] 

indican que existen relaciones entre las predominancias de 

ciertos estilos y el rendimiento académico en Matemáticas, 

Tabla 1: 

Tabla 1. Nivel de desempeño del estudiante de acuerdo a su 
EA 

 PREDOMINANCIA DE ESTILO 
 Activo Teórico Reflexivo Pragmático 

Desempeño 

alto 

Modera

do 
Alto 

Moderado 

hacia alto 

Moderado 

hacia alto 

Desempeño 

medio 

Modera

do 

Moderado 

hacia alto 

Bajo hacia 

moderado 
Moderado 

Desempeño 

bajo 

Modera

do 

Bajo hacia 

moderado 
Bajo Moderado 

 

En general, los estudios e informes coinciden en que los 

conceptos matemáticos deben ser presentados desde distintos 

enfoques y utilizando diferentes métodos de enseñanza de manera 

que, independientemente del estilo de aprendizaje que tengan, 

todos los alumnos puedan crear las interconexiones necesarias 

para que su aprendizaje sea significativo. 

Flores [15] señala que actualmente se considera que el 

aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, especialmente 

cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se considera 

que aprender es alterar estructuras, y que estas alteraciones se 

realizan de manera global. También enumera algunas cualidades 

que debiera tener el aprendizaje matemático según la concepción 

actual: 

5. El aprendizaje matemático se realiza a través de 

experiencias concretas. 

6. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación 

significativa para los estudiantes.  

7. La forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el 

concepto a su estructura mental es mediante un proceso de 

abstracción que requiere de modelos. 

8. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea 

significativo para los estudiantes es  mediante el aprendizaje 

por descubrimiento. 

9. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos 

los estudiantes. 

Una nueva línea de investigación es la que relaciona los estilos de 

enseñanza y aprendizaje, la ansiedad matemática y las creencias 

de los profesores y los alumnos. 

7. LAPROPUESTA: STI-EA 
Para la aplicación de los estilos de aprendizaje se utilizará el 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 

la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 
(en adelante STI-EA) que está siendo desarrollado a través del 

proyecto de investigación aplicada con código PIAP-2-P-381-14 

dentro del Programa de apoyo a la investigación de FINCyT- 

Perú. 

El objetivo de STI-EA es crear, de manera automática, material 

didáctico -sobre la “Ecuación Cuadrática”- adaptado a las 

necesidades de cada estudiante. Para tales fines, en primer lugar 

el alumno debe resolver un test que analice sus estilos de 

aprendizaje. El test que utiliza STI-EA se basa en el modelo de 

Honey-Alonso [16]. Se ha elegido este modelo porque, a 

diferencia de otros, se centra en el proceso de aprendizaje y está 

principalmente basado en la percepción y procesamiento de la 

información, aspectos con los que está relacionado 

principalmente el aprendizaje (Saarikoski [17]).  

El material propuesto se construye automáticamente desde una 

librería de micromódulos – unidades lógicas de aprendizaje 

indivisibles – teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y 
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los resultados del análisis de los estilos de aprendizaje del 

alumno. El material educativo se clasifica por la manera en la que 

éste se orienta para ser aprendido por los diferentes estudiantes; 

es decir, teniendo en cuenta sus distintos estilos de aprendizaje. 

Cada micromódulo implementa una secuencia didáctica que 

posee parámetros similares a los que se obtienen en el test de los 

estilos de aprendizaje, de manera que a la hora de construir el 

material didáctico para un determinado alumno, se seleccionarán 

los micromódulos cuyos parámetros se adapten mejor a los 

resultados obtenidos por el alumno al realizar el test. 

Es pertinente aclarar que en un principio el test efectúa una 

clasificación en base a los tipos de aprendizaje, que en definitiva 

nos da una aproximación al estilo propio del estudiante, sin 

embargo esto computacionalmente se conoce como el grado de 

proximidad con referencia a una categoría (tipo de estilo de 

aprendizaje), lo que en algún caso puede significar que el 

estudiante pueda tener una proximidad a más de un estilo, lo cual 

el test no aclara significativamente, en tal caso y de acuerdo a 

algún rendimiento deficiente es factible reasignarle otra categoría. 

Par todo ello se implementara un módulo inteligente que evalúe 

los registros de los progresos de los estudiantes al resolver su 

material personalizado, por ello los diversos intentos de resolver 

el material proporcionado; quedaran registrados de forma 

histórica, lo mismo que se empleará para elevar el nivel de 

complejidad de los ejercicios, así como para ratificar o reasignar 

una nueva categoría al estudiante. 

8. MARCO CONCEPTUAL: STI-EA 
La propuesta STI-EA tiene como punto central un aplicativo de 

SW que sirva como soporte informático para implementar un 

proceso de enseñanza centrada en el aprendizaje al ofrecer a los 

estudiantes material educativo personalizado de acuerdo a sus 

estilos de aprendizaje. Este material podrá seguirse respetando su 

propio ritmo y dándole una cierta autonomía. 

Para la construcción de ese material educativo se diseñarán 

secuencias didácticas que implementan estrategias de 

adquisición, codificación y recuperación de la información; así 

mismo se construye un conjunto de ejercicios que servirán de 

refuerzo y de instrumento de evaluación. 

Para atender a los EA se han seleccionado dos modelos: 

Programación Neuro-lingúista y Kolb. Para cada una de los EA 

detectado se seleccionarán los medios apropiados.  

En la figura 1 se esquematiza los conceptos relacionados que 

avalan la construcción del STI-EA 

 
Figura 1. Conceptos que se inter relacionan para dar 

consistencia a la propuesta 
 

9. PROCEDIMIENTO GENERAL: STI-EA 
Se inicia el trabajo determinando los estilos de aprendizaje de 

estudiantes y profesores. Se capacita a los profesores sobre los 

EA, para que guiados por un especialista en el diseño de 

secuencias didácticas con atención a EA evalúen las secuencias 

modelo; las cuales sirven de patrones para la elaboración de los 

requerimientos, métodos y otros que llevan a construir el SW 

generador apropiado. 

Los resultados, secuencias didácticas y ejercicios, se aplican a 

tres grupos diferentes de estudiantes, en el primero los profesores 

recibirán capacitación y se utilizará el SW implementado; en el 

segundo  los profesores únicamente recibirán información y; en el 

tercero no se proporcionará ni capacitación ni SW. 

De esta manera se considera se podrá evaluar la eficacia de la 

investigación.  

En la figura 2 se resume el procedimiento a seguir. 

 

Figura 2. Esquema del procedimiento a seguir en la 
implementación de la propuesta 

 

10. METODOLOGÍA 
La investigación se desarrolla con un enfoque mixto y tiene 

alcance correlacional. La población corresponde a 150 

estudiantes de educación básica regular, del 5° Grado de 

Educación Primaria. Ell instrumento para la medición de los 

estilos de aprendizaje es el  Cuestionario Honey-Alonso [16] 

(CHAEA) de EA (Alonso et al. [4]), de diseño descriptivo, que 

posee una sólida base teórica en sus planteamientos y que 

responde a un sencillo formato de respuesta dicotómica (+/-). 

Para el procesamiento de datos se utilizará el paquete estadístico 

SPSS. 

10.1. Objetivos 

 Crear la Cultura del Aprendizaje Continuo 

 Propiciar la adaptabilidad de las prácticas docentes al 

estudiante concreto con el que se trabaja. 

 Contribuir al diálogo entre Aprendizaje y Didáctica 

 Determinar si existen relaciones significativas entre el 

rendimiento en Matemáticas y la predominancia de algún 

estilo de aprendizaje 

 Implementar un proceso cíclico donde lo ideal es que los 

estudiantes atraviesen las cuatro etapas para que así sean 

capaces de aprender en cualquier situación de aprendizaje que 

se les presente. 
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 Proporcionar las herramientas necesarias para que el profesor 

de matemática sepa cómo adecuar su didáctica a los modos 

de aprender de los estudiantes con los que trabaja. 

 

10.2. Variables de la Investigación 

Las variables son las siguientes: 

Independientes: 

1. Género: Hombre (H), Mujer (M). 

2. Estilos de Aprendizaje: medidos a través del cuestionario 

C.H.A.E.A. 

Dependiente:  

3. Rendimiento académico en Matemáticas: 

Nota media en Matemáticas obtenida en el cuarto y 

quinto año 

Se considerará, para ordenar las puntuaciones, los 

siguientes intervalos nominales: BAJO = (  ,  ), 

MEDIO = (   ,    ), ALTO = (   ,    ) 

 

10.3. Esquema de funcionamiento  

En una primera instancia; el experto determina en función a los 

diversos tipos de estudiante que se han identificado, un conjunto 

de elementos para su instrucción asistida por el tutor, para luego 

en forma consecutiva; el estudiante desarrolle el un test que nos 

permitirá clasificarlos según alguno de los tipos. Con todo ello el 

estudiante podrá hacer uso del material de instrucción adecuado a 

su estilo de aprendizaje, generar ejercicios para su práctica 

progresiva y evaluar sus respuestas a razón de identificar errores 

y de esta forma poder corregirlos y mejorar sus capacidades. De 

manera concluyente el profesor podrá generar un conjunto de 

ejercicios para ser propuesto a cada estudiante de acuerdo a su 

individualidad, y con todo lo antes descrito poder generar un 

conjunto de estadísticas que le permitirá identificar los progresos 

de sus alumnos. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Experto

Test Matriz de 
tipos

Tipos de 
enseñanza

Usa el 
material

Generar 
Ejercicios

Evaluar 
resultados

Estudiante

Recibe 
instrucción

Genera y asigna ejercicios 
a sus estudiantes

Genera estadísticas de 
sus progresosProfesor

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento del  STI-EA  
 

10.4. Requisitos Funcionales 

Con el afán de establecer los pedidos de los actores del sistema, 

es que se elaboró un cuadro preliminar de requisitos funcionales, 

los mismos que obedecen a los requerimientos directos efectuado 

por los profesores, y especialistas en la materia del asunto, estos 

se pueden apreciar en la tabla 2  

Tabla 2. Requisitos funcionales del  STI-EA 

Código Requerimientos 
R01 Ingresar datos del alumno 

R02 Resolver el test 

R03 Enseñanza de contenidos 

R04 Generación de niveles de problemas 

R05 Responder los problemas 

R06 Evaluación de respuestas 

R07 Presentación de resultados 

R08 Ingresar nuevas instituciones 

R09 Ingresar nuevas secciones 

R10 Generar estadísticas 

 

10.5. Casos de Uso– Análisis 

En la figura 4 puede verse en el diagrama de caso de uso, cuales 

son los roles que cada usuario deba asumir, de ello podemos 

precisar que cuatro actividades son propias de cada actor y una 

tienen en común. 

 
Figura 4. Casos de uso 

 

11. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 
 La sociedad del siglo XXI busca transformarse en una 

sociedad más justa, para conseguirlo, la educación debe 

basarse en dos pilares: aprender a aprender y aprender a vivir 

juntos, estos pilares son el cimiento de importantes 

transformaciones en los individuos y por ende en la sociedad.  

 Para responder a los retos que plantea la sociedad, la 

educación debe replantear sus objetivos, sus metas, sus 

pedagogías y sus didácticas. Con el uso de las TIC se da la 

posibilidad de generar otros modelos de aprendizaje que 

involucren tiempos, espacios, recursos, relaciones entre los 

involucrados en el proceso educativo, sitios de interés, 

bibliotecas, museos, etc.  

 En relación al proceso educativo es necesario repensar sus 

principios y objetivos, reinventar sus metodologías docentes 

y sus sistemas organizacionales. Tiene que plantearse una 

nueva forma de  entender la  relación estudiante-profesor y el 

proceso enseñanza aprendizaje, deben modificarse los 

contenidos curriculares y además, revisar los modelos 

mentales que han inspirado el desarrollo de los sistemas 

educativos.  
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 La tecnología y las telecomunicaciones en todas sus formas, 

cambian nuestra forma de vivir; sin embargo, posibilitan 

replantear modelos educativos que logren la formación 

integral del ser humano, razón de ser de la labor educativa.  

 La sociedad del siglo XXI requiere individuos creativos, 

emprendedores, críticos, competentes con el mundo digital, 

con altos dotes sociales y que se adapten a ambientes 

laborales diversos. El alumno nace siendo creativo y el 

sistema educativo ha de generar las condiciones para que 

pueda seguir desarrollando esa creatividad. 

 Involucrar los Estilos de Aprendizaje se perfila como 

solución a los problemas a los que la enseñanza tradicional 

no puede dar respuesta.  

 Otra propuesta en esta línea es el desarrollo de entornos de 

aprendizaje que intenten personalizar las diferentes 

tendencias en la Educación. 

 Cualquiera que sea la tendencia elegida en los nuevos 

modelos debe haber confluencia de tres factores: Contenidos, 

Pedagogía y Tecnología. Adicionalmente, hay que considerar 

que aprender utilizando las TIC requiere un planteamiento 

metodológico distinto al de adquisición de meros contenidos, 

el evaluar este tipo de aprendizajes no consiste en determinar 

el éxito en la adquisición de contenidos sino en el dominio de 

las competencias necesarias para el desarrollo integral del 

estudiante. 

 Para que la inserción de las TIC en el proceso de enseñanza 

sea efectiva es necesario que el profesor tenga actitudes 

favorables hacia las mismas y que esté adecuadamente 

capacitado para incorporarlas en su práctica profesional como 

una herramienta de apoyo y no como un fin. 
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ABSTRACT 
Traditional engineering education is usually very theoretical and in 

a closed environment. By using the Learning Methodology + 

Service (L+S) and various techniques and Agile methods, 

performed from the beginning of the life cycle of a project, the 

incorporation of a different form of collaborative learning is 

encouraged. The learning objectives proposed in this project were: 

To learn to develop software by means of Agile methods in the 

context of the Learning Methodology + Service (L+S) and apply 

the skills of a Civil Engineer in Computing and Informatics. The 

software product achieved benefited a group of booksellers of 

Plaza Carlos Pezoa Véliz, Municipality of Santiago (RM). Apart 

from the application, the students of the course learned to develop 

software in a differently: in a playful way and with a high sense of 

social responsibility. They learned from their peers through 

constructive discussion, respecting beliefs and values, generating 

trust and creating social wealth. But above all, they learned how to 

become better professionals and better citizens. 

 

RESUMEN 
La enseñanza tradicional de la ingeniería, generalmente se lleva a 

cabo de forma muy teórica y en un ambiente cerrado. Mediante el 

uso de la Metodología Aprendizaje + Servicio (A+S) y diversas 

técnicas y métodos Ágiles, practicadas desde el inicio del ciclo de 

vida de un proyecto de desarrollo de software, se propició la 

incorporación de una forma diferente de aprendizaje colaborativo 

por medio de éstas metodologías activas. Los resultados 

alcanzados por los estudiantes se lograron mediante: aprendizaje 

entre pares, aplicación de Métodos Ágiles, y la Metodología A+S. 

El producto de software final benefició a la agrupación de libreros 

de la Plaza Carlos Pezoa Véliz, comuna de Santiago Centro (RM). 

Al margen del desarrollo de la aplicación, los estudiantes del curso 

aprendieron a desarrollar software de manera diferente: lúdica y 

con un alto sentido de responsabilidad social. Adquiriendo 

competencias que les facilitará desenvolverse en el mundo laboral, 

valorando el trabajo de sus semejantes, aprendiendo de manera 

constructiva, respetando convicciones y valores, generando 

confianzas y creando riqueza social. Pero por sobre todo, 

aprendieron a ser mejores profesionales y mejores ciudadanos.  

Categories and Subject Descriptors 

D.2.10 [Software Engineering]: Design –Methodologies 

 

General Terms 

Ágil, Aprendizaje, Colaborativo, Competencias, Desarrollo, 

Diseño, Enseñanza, Metodología, Producto, Protagonismo, 

Proyecto, Responsabilidad, Servicio, Social, Software, Tradicional. 

Keywords 

Metodología, Aprendizaje, Servicio, Métodos, Ágiles. 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo da cuenta de cómo se aplicó la Metodología 

Aprendizaje + Servicio para el logro de las competencias en la 

asignatura Análisis y Diseño de sistemas de información, 

utilizando como herramientas de apoyo los métodos Ágiles de 

desarrollo de software, en un contexto de responsabilidad social 

universitaria, y cómo los actores participantes vivenciaron la 

experiencia.  

“El aprendizaje-servicio es una pedagogía de enseñanza por la que 

los estudiantes adquieren una mejor comprensión del contenido 

académico aplicando competencias y conocimientos al beneficio de 

la sociedad” [1]. 

Los métodos de enseñanza tradicional se basan en la entrega de 

conocimientos al estudiante por parte del docente, en un escenario 

cerrado y controlado, como lo es la sala de clases, mediante “clases 
magistrales” como indica el profesor Erik Mazur [2], lo que se 
traduce en poco conocimiento y menos comprensión por parte del 

estudiante. 

En palabras de John Dewey, el padre de la educación experiencial: 

“El conocimiento se crea a través de la transformación provocada 
por la experiencia”, y “Que el alumno tenga una situación de 
experiencia auténtica, es decir, que exista una actividad continua en 

la que esté interesado por sí mismo” [3]. Esto responde al principio 
del aprender haciendo, actividad cercana a todo estudiante, quién 

desea vivir la experiencia por sobre escuchar experiencias ajenas en 

las cuales no ha participado. Está demostrado que el estudiante 

busca adquirir conocimientos, no solo en torno a la materia o 

contenidos del curso, sino que además de la experiencia que le 

pueda transmitir el profesor, él mismo pueda vivir y compartir con 

sus pares.  

El estudiante hoy aprende de forma diferente, rodeado de diversas 

tecnologías al alcance de su mano; la información para él es 

“instantánea”, le basta activar su celular, para tener acceso a ella. 
Sin embargo, aprende mucho más a partir de su propia vivencia, o 

aquello que comparte entre pares, por sobre lo que aprende en el 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 438  - 443. Santiago de Chile.
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aula de manera tradicional. Ésta modalidad, donde el rol del 

estudiante es pasivo, ha derivado a un escenario en el que él es el 

protagonista, donde aprende a su propio ritmo. Además, cuenta con 

motivaciones diferentes a las del docente, que lo llevan a “diseñar 
su propia carrera” dentro de lo establecido, mediante asignaturas 
electivas y talleres que le ofrece la academia. 

El estudiante ya no es un simple espectador y asimilador de 

conocimiento, como lo fue durante doce o más años de educación 

previa. Su protagonismo, junto a su sed de conocimiento, es lo que 

lo lleva a buscar un cambio en el proceso de aprendizaje. Es por 

esto, que el rol del docente requiere de un cambio, y la clase en sí 

debe ser diferente; el docente, de un tradicional “transmisor de 
conocimientos” a un facilitador del proceso de aprendizaje, el aula 
tradicional, de un “salón” a un taller, con la finalidad que el 
estudiante se integre poco a poco al mundo real. Bajo esta premisa, 

el docente debiera preocuparse por aprender a enseñar utilizando 

nuevas herramientas, en un nuevo escenario, con nuevos actores, 

rompiendo una serie de paradigmas. 

Para ello, aquí se propone que el proceso de aprender para el 

académico se inicie con aprender a desaprender, en palabras de 

Tom Peters: “debe reinventarse” [4], si quiere transmitir el 
conocimiento de manera efectiva al estudiante de hoy y lograr que 

las competencias que debe alcanzar se logren en el corto plazo de 

un semestre académico. 

Para esto, el docente de ingeniería tiene que observar y captar lo 

que el entorno le exige al futuro ingeniero, para ello debe innovar 

en la forma de entregar los contenidos de estudio, desde el lenguaje 

que utiliza hasta la forma en que transmite el conocimiento, y así 

motivar al estudiante y lograr que el aprendizaje ocurra. Esto 

significa aprender nuevos lenguajes, técnicas y métodos de 

comunicación, si quiere transmitir un mensaje claro y preciso a sus 

estudiantes. 

Por otra parte, el medio exige que un novel profesional posea 

competencias como: capacidad para dialogar, ser capaz de resolver 

problemas, iniciativa y consistencia ética, así como también, que 

sepa trabajar en equipo, liderar proyectos y se comprometa con su 

quehacer laboral. Esto requiere que el docente maneje múltiples 

caminos de enseñanza, en función de nuevos escenarios en los 

cuales se desenvolverá su discípulo, en ambientes complejos y 

altamente dinámicos, insertos en la realidad y en un contexto social. 

La esencia de toda ingeniería es el diseño, lo que lleva a desarrollar 

(y/o rescatar) la creatividad en los estudiantes, a través de la puesta 

en práctica de técnicas novedosas que fomenten dicha actividad. El 

aprendizaje entonces debería basarse en proyectos, que lleven a 

resolver problemas reales en escenarios reales y, que lo vinculen 

con la sociedad a través de estos desarrollos. Asumiendo 

responsablemente un desafío de servir, compartir y aprender. 

Siendo para esto el docente un factor clave para facilitar este 

camino de aprendizaje. 

Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ingeniería 

funcione de mejor manera, en un contexto que se vincule con el 

medio, se hace necesario conocer y aplicar metodologías que 

faciliten los objetivos del plan de estudio, y que se encuentren 

acordes con la tecnología y el avance evolutivo del pensamiento y 

la realidad actual.  

2. METODOLOGÍA APRENDIZAJE + 
SERVICIO 
“Un servicio solidario destinado a entender necesidades reales y 
sentidas de una comunidad, protagonizado activamente por los 

estudiantes desde el planteamiento a la evaluación, y articulado 

intencionadamente con los contenidos de aprendizaje (contenidos 

curriculares o formativos), reflexión, desarrollo de competencias 

para la ciudadanía y el trabajo, investigación” [5]. 

Esta metodología representa una forma específica y diferente de 

conceptualizar el rol del docente y la enseñanza, a futuros 

profesionales, acercándolos a la realidad mediante la participación 

activa en la resolución de problemas cotidianos que afectan a un 

sector de la población o una comunidad. 

Aprendizaje más Servicio, se define como: “La integración de 
actividades de servicio a la comunidad en el currículo académico, 

donde los estudiantes utilizan los contenidos y herramientas 

académicas en atención a las necesidades reales de la comunidad”. 
“El énfasis de esta metodología, se encuentra situado en la 

valorización de actividades académicas presentes en los programas 

de estudio, en una lógica de desarrollo y compromiso social, capaz 

de potenciar los aprendizajes formales desarrollados en aula. De 

esta manera, el conocimiento adquirido en el marco de la educación 

formal, se vuelca a la acción social, al servicio de necesidades de 

las comunidades y grupos sociales, contribuyendo a dar solución a 

un problema social específico y también a la profundización y 

aplicación de los conocimientos aprendidos” [5]. 

De lo anterior se desprende que aquellas vivencias del estudiante, 

definidas como un eslabón en un proceso de aprendizaje, 

contribuyen de mejor forma a alcanzar las competencias necesarias 

para formar un profesional idóneo como lo que requiere el 

mercado, es decir, un profesional con conocimientos técnicos, 

capaz de resolver problemas y con conciencia social.  

Esta propuesta educativa es diferente al modelo tradicional de 

enseñanza, aquí se aprende la teoría y luego se aplica a través de 

diferentes actividades conducentes a mejorar lo aprendido en el 

aula con vivencias únicas, en un escenario real, donde además, 

entran en juego actitudes y valores. Esta metodología se puede 

representar de la siguiente manera:  

 

 

En palabras de Arratia, A+S es “la integración de actividades de 
servicio a la comunidad en el currículo académico, donde los 

alumnos utilizan los contenidos y herramientas académicas en 

atención a necesidades reales de la comunidad” [6].  

Esto se ve reflejado en tres aspectos fundamentales del proceso 

educativo: docentes comprometidos y motivados en el proceso, 

estudiantes protagonistas y motivados, y socios comunitarios que 

se vinculan con la academia.  

La metodología no sólo constituye un aporte hacia estos tres 

actores del proceso, sino también a la institución que los acoge e 

implementa, ya que la labor va más allá de un trabajo voluntario 

temporal; por otro lado, también mantiene vigencia en el 

compromiso con la comunidad, logrando no sólo ella vincularse 

con el medio sino que hace que las comunidades se sientan 

vinculadas a la institución, generando fidelidad por parte de sus 

miembros. (Figura 1). 

A + S = Actividades Académicas + Actividades de Servicio 
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Figura 1. Características del Aprendizaje Servicio.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ámbito del proceso educativo se logra un aprendizaje de 

calidad, es decir, con un sentido del “por qué” y del “para qué”. 
Más allá de buscar aprobar la asignatura, con un afán de sumar 

créditos, el estudiante adquiere un compromiso con la comunidad, 

sus pares y consigo mismo, ante la importancia del conocimiento 

adquirido bajo un compromiso social. 

3. LAS METODOLOGÍA ÁGILES 
Los Métodos Ágiles son técnicas, que se utilizan habitualmente 

para la gestión de proyectos, fundamentalmente de desarrollo de 

software, y se basan en cuatro valores proclamados en el 

Manifiesto Ágil (Beck, 2001). Estos valores son: 

 Los individuos y su interacción, por sobre los procesos y las 

herramientas. 

 El software que funciona, frente a la documentación 

exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, por sobre la negociación 

contractual. 

 Respuesta al cambio, por sobre el seguimiento de un plan. 

En otras palabras, se trata de un conjunto de buenas prácticas que 

procura que los proyectos lleguen a buen término, cumpliendo los 

objetivos iniciales en un mar de incertidumbre y riesgos. Estas 

buenas prácticas se caracterizan por privilegiar la comunicación 

entre los involucrados y responden de forma dinámica al cambio. 

Las metodologías Ágiles son además una cultura basada en: 

Valores, Principios y Prácticas. 

Las empresas hoy en día requieren profesionales capaces de 

trabajar en equipo en forma eficiente, entregando resultados de 

calidad en el corto plazo, es decir, quien se inserta en el mundo 

laboral debe estar dispuesto a ser partícipe de un breve proceso 

dictaminado por una curva de aprendizaje cada vez menor. Una de 

las formas de atender esta necesidad es mediante el uso de métodos 

y metodologías Ágiles, desde la formación más temprana del 

ingeniero. Por lo que la preocupación que surge es: ¿cómo enseñar 

estas metodologías a los futuros desarrolladores de software que el 

país necesita?  

Las instituciones de educación superior son las llamadas a formar 

estos profesionales que atenderán los requerimientos de los 

usuarios, para dar vida a aplicaciones de la más diversa índole, con 

un alto nivel de exigencia y calidad. 

Por tratarse de nuevas formas de desarrollo de software, se requiere 

de nuevas formas de enseñanza, capaces de motivar al estudiante, 

hacerlo participe de su propio aprendizaje y conscientes de la 

importancia que esto reviste para su formación profesional, bajo un 

prisma más humano, en donde las personas son el centro del 

desarrollo mismo.  

Debido a lo anterior, es que el sistema tradicional de enseñanza 

debe dar un salto cualitativo, ya que se requiere que el actor 

principal sea el estudiante, quien aprende a su ritmo y en su 

lenguaje, comunica a sus pares sus propias ideas e interactúa con 

clientes y usuarios reales que no necesariamente son de su 

generación, por lo que deben aprender a escuchar, dialogar, 

expresar ideas, discutir, tomar requerimientos, analizar, evaluar 

alternativas de solución y diseñar una propuesta factible de llevar a 

cabo, desarrollarla, testearla e implementarla con éxito y en un 

marco de calidad aceptado por diversos estándares internacionales. 

La pregunta que surge es sencillamente ¿cómo un estudiante, que 

no posee mayor experiencia, puede asomarse al mundo real y 

aceptar el desafío de entregar una propuesta exitosa a una 

comunidad que le era hasta entonces desconocida? 

Es aquí donde la metodología Aprendizaje + Servicio entra en 

juego. Docente y estudiante trabajan, como maestro y aprendiz, 

juntos comparten una responsabilidad frente al socio comunitario. 

Uno es el facilitador y el otro el protagonista. Dónde este último 

siente la necesidad de aprender no por la evaluación, sino por lo 

que se espera de él como un profesional, como una persona con 

sentido de responsabilidad social. 

Como guía del proceso, el docente debe observar el proyecto y 

apoyar los roles asumidos por los estudiantes, como lo haría un 

maestro. Debe guiar el aprendizaje de las técnicas y métodos, para 

luego observar cómo ellos las aplican, generando instancias de 

discusión, recomendando alternativas, definiendo posibles 

escenarios, bajo la modalidad del “What if” o del múltiple “¿Por 
qué? 

4. APRENDIZAJE+SERVICIO+AGILIDAD 
Como ya se ha mencionado, la enseñanza tradicional de la 

ingeniería pone al estudiante como un mero espectador, y en 

algunos casos particulares como un actor en un escenario ficticio 

(ideal) donde los requerimientos son planteados en un caso de 

estudio o por el mismo docente. Bajo estos lineamientos el 

estudiante recurre a múltiples supuestos o sencillamente no 

contempla situaciones que se dan en la realidad (conocidos como 

“supuestos ocultos”), por ejemplo: cambios en los requerimientos o 

nuevas necesidades del usuario. Sin embargo, el trabajo en un 

escenario real obliga al estudiante a desenvolverse en un ambiente 

complejo con personas reales, con intereses diferentes, por lo que 

sus propuestas muchas veces son cuestionadas por el o los 

clientes/usuarios, lo que los lleva a recurrir a argumentos y 

acciones de un mayor nivel intelectual, aplicar competencias como 

manejo de conflicto, tolerancia, empatía y resiliencia. 

Mediante el uso de la metodología A+S, el estudiante adquiere más 

confianza en lo que hace, mayor seguridad en sí mismo y aprende 

“por su cuenta” y con sus pares. Lo que tiene un doble beneficio, 
en el sentido que aprende por necesidad de responder frente a 

quienes han depositado su confianza en él, y porque él por sí 

mismo alcanzó dicho conocimiento, a través de su experiencia. 
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Muchas veces cuando se hace mención a Agilidad, entre 

profesionales del desarrollo de software, se asocia ésta en forma 

casi automática a metodologías como Scrum, Programación 

Extrema (XP) y Adaptative Software Development (ASD), sin 

embargo Agilidad es mucho más que estas metodologías. Es una 

cultura de colaboración en muchos aspectos, para aprender y 

generar valor, basada en los principios Ágiles (Manifiesto Ágil, 

2001). Por lo tanto, es más apropiado hablar de una cultura Ágil, 

que tiende a cambiar la forma de hacer las cosas, valorando el 

esfuerzo de las personas, promoviendo cambios de hábitos 

laborales, y potenciando las buenas prácticas. 

La combinación correcta de esta propuesta A+S+A, nos lleva a que 

los métodos activos como los planteados generan ganancias en el 

proceso de aprendizaje, situándose por sobre las metodologías de 

enseñanza habitualmente aplicadas. Aprender jugando, aprender 

haciendo, trabajo colaborativo, aprendizaje entre pares, y vivir la 

experiencia, son conceptos que se aplican en lo aquí planteado, 

constituyendo un aporte más significativo en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, al estar ellos en el centro del proceso. 

Combinar Aprendizaje más Servicio y un entorno Ágil, resulta más 

natural para el estudiante. Jugar es una de las mejores maneras de 

transmitir conceptos complejos y abstractos. Aprender jugando es 

una manera entretenida de adquirir conocimiento. Más aún si se 

aprende “haciendo”. Esta forma de adquirir conocimiento, 

mediante dinámicas entretenidas, es más rica y queda en la 

memoria del estudiante a pesar del tiempo transcurrido. Aplicando 

dinámicas diversas, como parte del aprendizaje, se logra una mejor 

integración de las metodologías A+S con Agilidad. (Figura 2). 

“Las personas aprenden mejor cuando participan en las actividades 
que se perciben útiles en la vida real y que son culturalmente 

relevantes”. (Ronen, 2011).] 

 

 

Figura 2. Agilidad + (Aprendizaje + Servicio).                  
Fuente: Elaboración propia. 

5. LA EXPERIENCIA 
La presente experiencia fue llevada a cabo por el curso de Análisis 

y Diseño de Sistemas de Información, de la carrera Ingeniería Civil 

en Computación e Informática de la Facultad de Ingeniería, de la 

Universidad Central de Chile, durante el segundo semestre 

académico del año 2015. Este curso estaba compuesto por nueve 

alumnos, un profesor de cátedra y uno de laboratorio. Para efectos 

prácticos los estudiantes formaron el equipo de trabajo, emulando 

las condiciones laborales de cualquier equipo de desarrollo de 

software. 

El desafío era aprender a desarrollar software por medio de 

métodos Ágiles en el contexto de la Metodología A+S, con un 

sentido de responsabilidad más allá del aula. 

Objetivos de aprendizaje: 

 Aplicar e internalizar las competencias propias del Ingeniero 

Civil en Computación e Informática. 

 Aprender a desarrollar software por medio de Métodos Ágiles, 

siendo el estudiante el protagonista. 

 Aplicar métodos, valores, principios y prácticas Ágiles. 

 Discernir el aporte de valor del trabajo realizado, proyectándolo 

a su aplicación futura en la vida profesional. 

Objetivos del servicio: 

 Diseñar una aplicación computacional que permita al socio 

comunitario promocionar sus productos y servicios en Internet 

a través de un Portal web. 

De común acuerdo entre el autor del presente artículo y el 

representante de los libreros de la Plaza Carlos Pezoa Véliz, el 

señor David Devia (socio comunitario), se acordó un trabajo 

conjunto para dar cumplimiento a una necesidad puntual: diseñar 

una aplicación para dicha agrupación que los ayudara a 

posicionarse en el ámbito comercial, en el plazo de un semestre 

académico. 

Para abordar el proyecto, al igual que el proceso de aprendizaje de 

los métodos Ágiles, se dividió en varias etapas: 

 La primera de ellas consistió en conocer el modelo de negocios 

del cliente. 

 La segunda, en la toma de requerimientos del socio 

comunitario. 

 La tercera, en el diseño de una aplicación acorde a lo solicitado. 

 La cuarta, en el desarrollo y testeo de la aplicación. 

 Finalmente, la entrega formal del proyecto. 

Se comenzó por entender la importancia de la entrevista con el 

socio comunitario o cliente/usuario, y como realizar la ingeniería de 

requisitos. Conocer el modelo de negocios del cliente y estudiar la 

metodología Scrum. Lo que dio origen al punto de partida del 

proyecto.  

En las etapas siguientes se estudió cómo aplicar la metodología 

Scrum de manera de garantizar en el corto plazo un producto 

mínimo viable (PMV). Mediante instancias de discusión y 

aprendizaje, utilizando diferentes técnicas Ágiles, surgió en forma 

espontánea el liderazgo en el equipo de trabajo, y cada cual fue 

asumiendo un rol según lo requiere la metodología. También, los 

requisitos que darían pie a los correspondientes ciclos de desarrollo 

(sprint). 

Se planificó el trabajo y las diversas reuniones indicadas por la 

metodología Scrum (Daily Meeting, Reunión de Planificación del 

Sprint, Retrospectiva), para llevar a cabo el proyecto. 

El proceso de modelamiento de la solución fue una de las 

actividades más críticas, por lo cual se recurrió a la experiencia de 

los profesores de cátedra y laboratorio, quienes orientaron a los 

estudiantes, les enseñaron a pensar en forma más lógica, y a utilizar 
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las Application Program Interface (API) que son la base del 

modelado moderno. 

Esta fase de modelado de la aplicación fue de vital importancia 

para el proyecto, porque además, logró extraer de los estudiantes 

conocimientos transversales adquiridos en el transcurso de su 

formación académica, como por ejemplo, relacionar materias y 

asumir diferentes roles frente a nuevos desafíos de estudio. Esto se 

logró a través de la aplicación de diferentes técnicas de trabajo y 

herramientas que aportan los métodos Ágiles. (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Métodos y Técnicas utilizadas en el 
proceso de gestión y desarrollo de software. 

Fuente: Elaboración propia. 

El desarrollo de las etapas siguientes se fue dando con suma 

facilidad desde el punto de vista de la programación y prueba, 

dejando de manifiesto que el uso de la metodología Scrum en el 

proceso de enseñanza aprendizaje facilita el trabajo del docente, en 

el sentido que se observa que es muy natural en su aplicación para 

el estudiante, al trabajar en base a “sprint” o ciclos que atienden 
cada uno de los requerimientos del usuario en base a una escala de 

prioridades.   

Al término del proyecto los estudiantes fueron capaces de entregar 

una aplicación funcionando y dar cumplimiento con lo prometido al 

socio comunitario. 

Aspectos importantes a destacar son la aplicación del método 

Kanban para la gestión del proyecto y la metodología Scrum 

(Alaimo, 2015), para el desarrollo mismo. Ambas fueron 

asimiladas por los estudiantes de forma natural y fluida, sin 

grandes contratiempos ni mayor esfuerzo. 

Un aspecto que siempre estuvo presente durante el proyecto está 

referido a la aplicación de los principios Lean, planteados por Tom 

y Mary Poppendieck (Poppendieck, 2003); en particular aquellos 

principios que dicen relación con: Crear conocimiento, Optimizar 

el total y Respeto a las personas por sobre todas las cosas. La 

filosofía Lean no da nada por definitivo, persigue siempre nuevas 

formas de hacer las cosas, de manera más ágil, flexible y 

económica. Aquí fue donde el equipo demostró su capacidad para 

sobreponerse a las adversidades y gestionar el cambio, siempre en 

busca de la mejora continua en los procesos. 

También, la realización frecuente de retrospectivas jugó un papel 

principal, ya que permitió al equipo evaluar los resultados 

obtenidos constantemente, a modo de retroalimentación. Para esta 

actividad se utilizaron diferentes patrones según los objetivos de 

las mismas. 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se exponen los resultados del trabajo realizado, 

durante el proyecto de desarrollo de software mediante la 

aplicación de la Metodología Aprendizaje + Servicio en un entorno 

Ágil. Estos resultados se obtuvieron a través de las retrospectivas 

que incorpora Scrum y la encuesta que considera la metodología 

Aprendizaje más Servicio: 

En relación a los estudiantes.  

Después de concluir esta primera experiencia en la que se entregó 

un producto mínimo viable al socio comunitario, de acuerdo a lo 

requerido, se pudo observar que los estudiantes que participaron: 

 Valoraron la importancia de entregar un producto, que cumpla 

con estándares de calidad. 

 Vivieron el concepto de responsabilidad social, al involucrarse 

con una realidad diferente a la propia. 

 Entendieron la importancia de escuchar y cómo tratar con el 

cliente/usuario o socio comunitario. 

 Aprendieron a dialogar y “negociar” los requerimientos 
solicitados por el cliente/usuario. 

 Asumieron una responsabilidad frente a un desafío real. 

 Valoraron el tiempo y los recursos asignados; el aprendizaje 

por pares; las diferencias y la tolerancia. 

 Aprendieron en forma colaborativa. 

En relación a las competencias. 

Se observó, que durante el trabajo realizado, los estudiantes 

aplicaron competencias, que actualmente son muy propias de un 

ingeniero que se desempeña en el desarrollo de software: 

 Capacidad de comunicación, que les permitió darse a entender 

en términos simples y concretos. 

 Capacidad de análisis para resolver problemas complejos.   

 Capacidad de comprender el flujo de las cosas, desde las 

perspectivas micro y macro. 

 Ponerse en el lugar del otro, socio comunitario Cliente/Usuario. 

(Empatía).  

 Capacidad de trabajo en equipo, aportando y aceptando ideas 

diferentes. 

 Capacidad de adquirir conocimiento y destrezas sobre 

nuevas tecnologías, por medio de auto aprendizaje. 

Investigando y aprendiendo bajo su propio deseo.  

 Capacidad de resolver problemas. Buscar soluciones, y 

compartir problemáticas con otros, generando sinergia.  

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Capacidad de autogestión, para estimar esfuerzos y saber 

cuánto tiempo depara realizar cada tarea.  

 Aprender a ser ordenado y metódico. No sólo en lo referido a sí 

mismo, sino también en la escritura de  documentos en forma 

ordenada y comprensible. 

En relación a la metodología. 
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Los estudiantes pudieron aprender y apreciar la importancia del uso 

de metodologías ad hoc durante el desarrollo de la actividad. 

 La aplicación correcta de una metodología de desarrollo, 

muchas veces marca la diferencia entre un proyecto exitoso y 

otro que no lo es, por lo que es muy importante que todos los 

miembros del equipo dominen la metodología y las 

herramientas a utilizar durante la realización del proyecto. 

 Cabe señalar, que la metodología A+S, logró entusiasmar al 

estudiante en una actividad que será fundamental en su 

desarrollo profesional. Generando, además, un fuerte vínculo 

entre ellos y los docentes de la Escuela.  

 Facilitó el acercamiento del estudiante al mundo laboral de una 

manera distinta, conociendo además una realidad de trabajo 

muy diferente, en donde los recursos tienen una mayor 

connotación cuándo son muy escasos o sencillamente no se 

cuenta con ellos.   

 Se destaca que a través de esta forma de enseñanza-aprendizaje 

se puede marcar una diferencia significativa entre los 

profesionales de ingeniería, al vincularse desde muy temprano 

con el medio y adquirir experiencia en proyectos reales, con 

respecto a quienes están sujetos a las metodologías 

tradicionales de aprendizaje. 

En opinión de los estudiantes. 

Conforme se fue avanzando en el proyecto los estudiantes 

concluyeron que: 

 Fueron protagonistas de su propio proyecto, empoderándose de 

su rol, logrando así sacar adelante el proyecto aplicando los 

conceptos y metodologías aprendidas, trabajando en una 

situación real como futuros profesionales, y obteniendo así las 

competencias que se requieren como ingenieros. 

 El uso de una metodología guía como Aprendizaje + Servicio 

es importante ya que logra que el aprendizaje ocurra de 

diversas maneras, al integrar conocimientos teóricos y 

prácticos. 

7. CONCLUSIONES 
El aporte de valor del trabajo expuesto, se puede resumir en lo 

siguiente: 

 La combinación de metodologías y técnicas lúdicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje constituyen una poderosa 

herramienta, que además de innovar, motiva la participación 

del estudiante, logrando fácilmente las competencias 

requeridas. 

 El aprendizaje logrado por los estudiantes, utilizando estas 

metodologías, es más “duradero”, esto significa que lo 
aprendido perdura a través del tiempo, producto de la vivencia. 

- Esta forma de aprendizaje produce una ganancia 
significativa en el estudiante, probablemente el doble que 

mediante la utilización de un método tradicional.  

- El producto alcanzado beneficia no sólo a estudiantes, 

docentes y socio comunitario, sino que también sirve a la 

institución como una oportunidad de vincularse con el 

medio. 

8. PROPUESTAS FUTURAS 
 Sistematizar el uso de esta metodología (A+S+A) en otras 

asignaturas de la línea de desarrollo de software. 

 Fomentar la aplicación de estas metodologías en diferentes 

asignaturas de la especialidad, para lograr el salto cualitativo 

de la enseñanza tradicional. 

 Potenciar el uso de estas metodologías en trabajos de título y 

tesis. 

 Desarrollar una propuesta similar para la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Básicas.  
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ABSTRACT 

Recommender systems (RS) are tools that select and recommend 

items to its users. These items can be books, toys, movies and 

Learning Objects – LOs. The present work describes the RS 

implemented in a Virtual Learning Environment (AdaptWeb®) 

that take into account  temporal variations in the user's 

preferences. The RS developed have been evaluated in an 

experiment with volunteer users.  In the evaluation it was used a 

questionnaire answered by participants and their ratings of 

recommended LOs. The evaluation results indicate that the RS 

was useful for users and some possible improvements for the 

system. 

RESUMO 

Sistemas de Recomendação (SR) são ferramentas que indicam, 

para o usuário, itens de seu interesse. Estes itens podem ser livros, 

brinquedos, filmes e Objetos de Aprendizagem (OAs). O presente 

trabalho descreve o SR desenvolvido para um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA (AdaptWeb®) que considera as 

variações temporais nas preferências do usuário. O SR 

desenvolvido foi avaliado em um experimento com usuários 

voluntários. A avaliação foi realizada por meio de um 

questionário respondido pelos participantes e a partir das notas 

dadas para os Objetos de Aprendizagem (OAs) recomendados. Os 

resultados da avaliação mostraram que o SR foi útil para os 

usuários e algumas possíveis melhorias para o sistema. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

• Information systems ➝ Information retrieval ➝ Retrieval 
tasks and goals ➝ Recommender systems    

• Applied computing ➝ Education ➝E-learning 
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1. INTRODUÇÃO 
Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um ambiente 

computacional que integra e disponibiliza diversas mídias (e.g., 

vídeos, apresentações, textos) visando dar suporte à educação 

online [8]. Os materiais presentes nos AVAs podem ser tratados 

como Objetos de Aprendizagem (OAs), que segundo [12] são 

“qualquer entidade digital ou não-digital, que pode ser utilizada 

para aprendizagem, educação ou treinamentos”. 

Quando a quantidade de conteúdos disponíveis nos AVAs é muito 

grande, o aluno pode sofrer uma sobrecarga cognitiva. Essa 

sobrecarga dificulta o aluno a encontrar o material que necessita, 

atrapalhando seu processo de aprendizagem. Além disto, parte do 

material disponibilizado, que poderia auxiliar os alunos no 

processo de aprendizagem, pode não ser utilizado e sequer 

acessado. Dessa forma, uma ferramenta para auxiliar o usuário a 

encontrar o material que satisfaça seus interesses, necessidades e 

preferências é de grande utilidade [9]. Os Sistemas de 

Recomendação (SRs) são uma opção para lidar com os problemas 

descritos. Um SR utiliza informações sobre o usuário e sobre os 

itens disponíveis para recomendar os itens mais adequados ao 

usuário. O uso de SRs em AVAs não é novo, sendo possível 

identificar uma série de trabalhos que descrevem seu uso. Porém, 

não é comum esses trabalhos considerarem as variações temporais 

nas preferências dos alunos. 

Este trabalho descreve a construção e avaliação de um SR para 

um AVA que considera as variações temporais nas preferências 

dos alunos. Neste sentido, no SR desenvolvido, são recomendados 

tanto itens que estejam relacionados aos interesses mais atuais do 

usuário quanto aqueles itens que estão relacionados a assuntos 

sobre os quais o usuário vem mantendo um interesse mais 

constante. No trabalho procura-se ainda avaliar o impacto do uso 

do SR no AVA em termos da satisfação proporcionada aos 

usuários. Na seção 2 é apresentada a Fundamentação Teórica com 

os principais conceitos envolvidos. Na seção 3 são apresentados 

os trabalhos relacionados com ênfase em SRs voltados para 

ambientes educacionais. Na seção 4 é apresentada a ferramenta 

desenvolvida. Na seção 5 é apresentada a avaliação. A seção 6 

apresenta as considerações finais. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nesta seção, inicialmente são apresentados os principais aspectos 

relacionados aos Sistemas de Recomendação (SRs). Após, a 

ênfase está nos SRs Sensíveis ao Contexto. 

2.1 Sistemas de Recomendação 
De acordo com Adomavicius e Tuzhilin [1], as raízes dos SRs 

podem ser encontradas em várias áreas de pesquisa, tais como 

Computação Cognitiva, Teoria da Aproximação, Recuperação da 

Informação, etc. SRs são ferramentas computacionais que 

proveem sugestões de itens para usuários [18]. Um SR sugere 

itens baseado no conhecimento sobre o usuário. A recomendação 

busca auxiliar o usuário no processo de tomadas de decisão (e.g. 

quais itens comprar, que filmes assistir [18]). Três abordagens de 

recomendação costumam ser referenciadas com mais frequência: 

Baseada em Conteúdo, Filtragem Colaborativa e Híbrida [1]. 

Segundo Lops et al. [14], a Baseada em Conteúdo é a abordagem 

na qual o usuário recebe recomendações de itens similares aos que 

se interessou no passado. Consiste em avaliar a semelhança entre 

um item e os interesses do usuário. A abordagem Baseada em 

Conteúdo tem suas raízes na Recuperação da Informação [1]. 

Uma das vantagens da abordagem Baseada em Conteúdo é não 

necessitar da opinião de outros usuários para a recomendação, i.e., 

não é necessário contar com avaliações de uma comunidade de 

usuários [14]. Dentre as principais desvantagens estão a Partida 

Fria do Usuário, em que o sistema não terá informações 
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suficientes sobre os usuários novos para realizar uma boa 

recomendação; e a Superespecialização, na qual o usuário recebe 

sempre itens muito semelhantes aos que já viu [14]. 

Na Filtragem Colaborativa, o usuário recebe como recomendação 

itens que foram bem avaliados por usuários com perfil similar 

[13]. É assumido que pessoas que apresentaram preferências 

similares no passado tendem a concordar no futuro [18]. Como a 

Filtragem Colaborativa não considera a descrição dos itens e sim 

suas avaliações, uma vantagem é que as recomendações realizadas 

levam em conta a qualidade dos itens e podem surpreender o 

usuário [18]. Dentre as principais desvantagens dessa abordagem 

estão a Partida Fria do Usuário, que se refere a dificuldade que o 

sistema encontra para recomendar um item para um usuário que 

não avaliou nenhum item ou avaliou poucos itens; a Partida Fria 

do Item, que ocorre para um novo item no sistema, que não será 

recomendado enquanto não for avaliado por algum usuário; e a 

Confiabilidade, que refere-se ao fato de que se as avaliações 

realizadas pelos usuários, forem realizadas de forma incorreta 

diminuirão a eficiência da abordagem. Além destas desvantagens, 

a dependência de uma comunidade de usuários e de avalições 

destes usuários pode dificultar a adoção desta abordagem.  

A abordagem Híbrida utiliza uma combinação de diferentes 

abordagens para recomendar itens ao usuário. O objetivo é reunir 

as vantagens das abordagens e tentar eliminar suas desvantagens 

[4]. Alguns exemplos de formas de combinar diferentes 

abordagens são apresentados em Burke [4]. 

2.2 SRs Sensíveis ao Contexto 
Os SRs tradicionais consideram apenas duas dimensões para 

recomendar: os usuários do sistema e os itens disponíveis. O 

contexto não é considerado [20]. Contexto é qualquer informação 

que pode ser utilizada para caracterizar a situação de uma entidade 

[6]. Existem diferentes definições quanto a quais dimensões 

fazem parte do contexto. Em Schmidt et al. [19], por exemplo, são 

destacadas como dimensões do contexto a localização, o tempo, 

as condições físicas, a infraestrutura, o usuário e o ambiente 

social.  

Segundo Adomavicius e Tuzhilin [2], existem três formas pela 

qual o contexto pode fazer parte do processo de recomendação: 

(1) Pré-filtragem Contextual, na qual a informação contextual é 

utilizada para selecionar um conjunto de dados relevantes para 

formar o perfil do usuário e após isso uma das abordagens 

tradicionais é utilizada; (2) Pós-filtragem Contextual, na qual a 

recomendação é realizada utilizando uma das abordagens 

tradicionais e o resultado será filtrado de acordo com o contexto 

do usuário; (3) Modelagem Contextual, em que a informação 

contextual é utilizada diretamente no algoritmo de recomendação. 

Dentre as possíveis dimensões que podem utilizadas para 

representar o contexto, o tempo é uma dimensão que tem a 

vantagem de ser fácil de capturar e foi demonstrado em diversos 

trabalhos realizados o quanto levar em conta aspectos temporais 

pode aprimorar a qualidade da recomendação produzida [5]. Para 

o presente trabalho, assume especial importância o fato de que os 

interesses e necessidades dos usuários variam ao longo do tempo. 

No contexto de SRs voltados para comércio eletrônico, por 

exemplo, itens que interessam em determinadas datas/épocas do 

ano (e.g. Páscoa, Natal, Inverno, Verão, etc.) podem não despertar 

o mesmo interesse em outras. Ainda Xiang et al. [21] abordam as 

recomendações temporais, salientando o fato de que interesses dos 

usuários podem ser long-term (longo prazo), que representa o 

comportamento integral do usuário ou short-term (curto prazo), 

que representa as preferências transitórias do usuário [21]. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Inicialmente cabe destacar a observação feita por Primo et al. [17] 

que consideram que algumas precauções devem ser tomadas 

quando SRs são utilizados em ambientes educacionais, se 

comparado a outras aplicações. Os autores acreditam que uma má 

sugestão de um filme causa menos problemas ao usuário do que 

receber uma sugestão de algum conteúdo educacional que o 

desmotive a aprender.  

Em Aguiar et al. [3] é realizado um mapeamento sistemático 

sobre SRs educacionais, buscando identificar as iniciativas 

brasileiras nessa área de pesquisa. Para isso, foram realizadas 

buscas nos seguintes eventos e periódicos de informática na 

educação: InfEduTeoriaPratica1, RBIE2, RENOTE3, SBIE4 e 

WIE5. Ao final do processo de seleção do mapeamento 

sistemático resultaram em 34 artigos para o estudo. De todos os 

trabalhos analisados por [3], 59% tem por objetivo recomendar 

recursos educacionais para alunos e, desses recursos educacionais, 

a maioria dos trabalhos descreve a recomendação de OAs. A 

análise com relação a qual abordagem foi utilizada para a 

recomendação apresentou tanto as abordagens já conhecidas como 

também diversas variações e combinações destas. Um destaque 

citado pelos autores está na Abordagem Baseada em Conteúdo, 

que aparece em mais de 70% dos trabalhos [3]. 

Já Drachsler et al. [7] revisaram 82 SRs Educacionais 

desenvolvidos ao longo de 15 anos (desde 2000 até 2014). Após 

análise, os autores perceberam que novas linhas de pesquisa estão 

surgindo. Através do framework definido por Manouselis et al. 

[15], foi realizada uma análise dos SRs voltados para ambiente 

educacional em Draschler et al. [7]. O framework divide as 

análises em três categorias: Tarefas Suportadas, Abordagem e 

Operação. Assim, dentre as Tarefas Suportadas, recomendar OAs 

adequados é a mais comum, enquanto outros SRs recomendam 

sequência de itens, sugerindo uma trajetória de aprendizagem, 

outras atividades ou exercícios e outros parceiros de estudo. Já 

quanto a abordagem, foi constatado que a Híbrida e a Baseada em 

Conteúdo, que começaram a aparecer com mais frequência a 

partir de 2008, são as mais comuns. Quanto ao que se refere a 

Operação, foi observado que a forma de recomendação 

normalmente é direta ao aluno e de maneira passiva, enquanto 

alguns trabalhos recomendam OAs para os professores e estes 

ficam responsáveis por repassar para os alunos e ainda outros 

trabalhos modificam os o conteúdo das disciplinas de acordo com 

o perfil do usuário, fazendo uma recomendação de forma ativa. 

Os trabalhos destacados a seguir foram selecionados por serem 

recentes, descreverem a concepção de SRs na área da educação e 

utilizarem a abordagem Baseada em Conteúdo – que é abordagem 

mais utilizada nos SRs voltados para área educacional, como visto 

no mapeamento de Aguiar et al. [3]. 

O trabalho de Zaina et al. [22] propôs a metodologia e-LORS (e-

Learning Object Recommendation System ou em português 

Sistema de Recomendação de Objetos de Aprendizagem 

Eletrônica). Essa metodologia de recomendação de OAs considera 

o Perfil de Aprendizagem do Aluno para realizar as 

recomendações. Para isso, foi adotado o modelo de estilos de 

                                                                   

1 http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica 
2 http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie 
3 http://seer.ufrgs.br/renote/ 
4http://ceie-br.org/publicacao/congresso-brasileiro-de-informatica-

na-educacao-cbie/ 
5 http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/issue/archive 
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aprendizagem proposto por Felder e Silverman [8] para 

especificar as preferências que seriam utilizadas no perfil de 

aprendizagem do aluno. A abordagem utilizada pela arquitetura e-

LORS é a baseada em Conteúdo e a recomendação é realizada 

confrontando: tema de estudo a ser apresentado ao aluno; perfil de 

aprendizagem do aluno; e as possíveis restrições tecnológicas que 

caracterizam o ambiente eletrônico do aluno. Um protótipo da 

metodologia e-LORS foi construído e avaliado por meio de um 

experimento realizado em uma disciplina de Física I para os 

cursos de Engenharia Civil, Engenharia da Computação e 

Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia de Sorocaba 

(FACENS). Neste experimento, participaram 297 alunos 

matriculados na disciplina de Física I dos três cursos mencionados 

e o perfil de aprendizagem de cada um foi identificado por meio 

de um questionário eletrônico aplicado no começo do semestre.  

Ghauth e Abdullah [11] descrevem um SR que utiliza uma 

abordagem Híbrida, combinando a abordagem Baseada em 

Conteúdo com avaliações de OAs feitas pelos alunos com boas 

notas. Dessa forma, a abordagem Baseada em Conteúdo garante 

que o OA a ser recomendado possui relação com os interesses do 

aluno e a opinião dos usuários com boas notas serve como guia 

para os outros usuários quanto a que itens escolher. Para a 

avaliação do SR foi realizado um experimento controlado, 

comparando o desempenho dos alunos que utilizaram o SR 

proposto com alunos que não tiveram acesso ao SR, alunos que 

receberam recomendação da abordagem Baseada em Conteúdo 

tradicional e alunos que receberam recomendação da Filtragem 

Colaborativa tradicional. Os testes mostraram que o SR proposto 

pelos autores superou as outras variações testadas. 

4. SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO 
DESENVOLVIDO 
O Sistema de Recomendação desenvolvido foi incorporado ao 

ambiente AdaptWeb® (Ambiente de Ensino-Aprendizagem 

Adaptativo na Web), um sistema open source que consiste em um 

AVA capaz de adaptar o conteúdo, a apresentação e a navegação 

em determinado curso às características e preferências do aluno 

[10]. Apesar de ser um ambiente adaptativo, tanto na apresentação 

quanto no conteúdo, o AdaptWeb® não utilizava um SR para 

recomendação de OAs. 

Os conteúdos no AdaptWeb® são divididos em quatro categorias: 

Conceitos, Exercícios, Exemplos e Materiais Complementares. A 

categoria Materiais Complementares é onde o professor de uma 

disciplina pode adicionar diferentes OAs, em diferentes formatos 

de arquivos (e.g., textos, imagens, vídeos, sons e apresentações). 

Para implementação do SR foi decidido que os OAs que o SR 

pode recomendar são uma nova categoria de materiais da 

disciplina, não existente originalmente no AdaptWeb®, chamada 

“Links de Apoio”, na qual o professor pode adicionar Web links 
externos ao AdaptWeb®. Os materiais que podem ser adicionados 

nessa categoria são muito abundantes, por serem quaisquer sites 

da internet, portanto o SR se torna fundamental para que os alunos 

não sofram com a sobrecarga cognitiva. 

Ao cadastrar um Link de Apoio, o professor não relaciona o Link 

de Apoio com um determinado conceito/assunto/tópico, mas com 

a sua disciplina apenas. O SR é responsável por apresentar os 

Links de Apoio para os alunos no momento em que estiverem 

acessando os Materiais Complementares da disciplina, ou seja, no 

momento em que os usuários estiverem estudando determinados 

conteúdos. Assim, os Links de Apoio recomendados devem estar 

relacionados com os conteúdos dos Materiais Complementares 

acessados pelo aluno e uma notificação avisa ao usuário que 

existe uma recomendação disponível, como pode ser visto na 

Figura 1. 

Como em outros SRs que utilizam a abordagem Baseada em 

Conteúdo, o perfil do usuário para o SR desenvolvido é formado 

por um conjunto de palavras-chave. No caso do SR desenvolvido, 

estas palavras-chave são extraídas do último material 

complementar que o usuário acessou (de forma a realizar a 

recomendação que atende os interesses mais recentes do usuário) 

e também pelas palavras-chave extraídas de todos os materiais 

complementares acessados pelo usuário até o momento na 

disciplina (de forma a realizar a recomendação que atende os 

interesses de longo prazo do usuário). Basicamente, no processo 

de recomendação o perfil do usuário (formado por um conjunto de 

palavras-chave) é comparado com os Links de Apoio armazenados 

(também caracterizados por conjuntos de palavras-chave) usando 

os recursos do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

utilizado pelo AdaptWeb®, que utiliza técnicas de Recuperação 

da Informação, tais como TF-IDF e cosseno [16], processo similar 

ao realizado em outros SRs que utilizam a abordagem Baseada em 

Conteúdo. 

 

Figura 1. Notificação de recomendação. 

No SR desenvolvido nesse trabalho, as recomendações estão 

separadas em duas categorias: (1) recomendações que são 

realizadas de acordo com o último material complementar 

acessado pelo usuário e (2) recomendações baseadas no histórico 

de materiais complementares acessados pelo usuário. Estas duas 

categorias de recomendações visam atender as necessidades 

recentes (a primeira categoria) e as de longo prazo dos usuários (a 

segunda categoria). A primeira categoria busca também minimizar 

uma das desvantagens da abordagem Baseada em Conteúdo: a 

superespecialização.  

É possível constatar a importância das duas categorias de 

recomendação, considerando o exemplo de uma disciplina de 

Estrutura de Dados ministrada a distância, onde o aluno estaria em 

um momento interessado em pilhas, filas e listas, acessando 

materiais sobre estes assuntos e recebendo recomendações 

relacionadas a eles. Na abordagem Baseada em Conteúdo, o perfil 

do usuário refletiria estes interesses. Quando o aluno estivesse 

estudando outro tópico, como árvores, seria importante que ele 

recebesse, preferencialmente, material relacionado a este tópico. 

No entanto, se for considerado o perfil formado a partir de todas 

interações, recomendações recebidas e avaliações, o usuário 

tenderia a seguir recebendo recomendações sobre pilhas, filas e 

listas, isto é, seguiria recebendo mais do mesmo 

(superespecialização), embora seu interesse atual seja outro. Isto 

ocorre pelo ato do perfil do usuário ainda refletir, em grande 

parte, seus interesses anteriores.  

Ao selecionar a notificação de recomendação “Links de Apoio” 

mostrada na Figura 1, é aberta uma janela com os itens 

recomendados, conforme pode ser observado na Figura 2. Neste 

momento aparece o Título do item, a Descrição e o Link para 

acesso ao material. Além disso, é possível que o aluno avalie o 

material, com uma nota de 1 a 5 identificados pela quantidade de 

estrelas selecionadas, e reporte links quebrados. Essa avaliação 
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que o aluno pode realizar serve, neste trabalho, apenas para saber 

o quão boa a recomendação foi e poder validar o funcionamento 

do SR. Na Figura 3 são destacadas as duas categorias de 

recomendações: (1) interesses de curto prazo e (2) interesses de 

longo prazo. 

 

Figura 2. Janela de Recomendação. 

 

Figura 3. Categorias de recomendação. 

5. AVALIAÇÃO E RESULTADOS 
A avaliação do SR desenvolvido é feita de maneira similar à 

realizada por Zaina et al. [22]. Esses dois trabalhos utilizaram 

experimentos com usuários, aplicando questionários para adquirir 

a opinião dos usuários sobre o funcionamento do SR e sobre a 

qualidade das recomendações realizadas. O experimento realizado 

para avaliar o SR desenvolvido foi aplicado a voluntários do curso 

de Ciência da Computação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC) em um minicurso sobre algoritmos criado por 

alunos de graduação e mestrado da universidade em conjunto com 

alguns professores. O resultado da avaliação do SR foi obtido de 

duas formas: (1) por um questionário criado com base em padrões 

de avaliação da satisfação do usuário, aplicado com os usuários 

após o experimento e (2) por meio das notas que os alunos deram 

para os links recomendados. O objetivo foi avaliar principalmente 

as funcionalidades do SR, verificando se os alunos gostaram das 

recomendações que receberam e sua satisfação ao interagir com a 

interface desenvolvida. Ao total, 11 alunos participaram do 

experimento avaliando o SR, não sendo nenhum deles 

identificado.  

5.1 Análise dos Questionários 
A primeira parte do questionário apresentava questões que tem 

por objetivo caracterizar os participantes do experimento no que 

diz respeito a sua familiaridade com SRs. Dentre os participantes 

do experimento, apenas um afirmou não saber o que é um SR. 

Todos os outros já conheciam e souberam descrever o propósito 

de um SR. Isso indica que o SR não era uma grande novidade para 

a maioria dos participantes, podendo ter uma avaliação mais 

adequada da ferramenta desenvolvida e reduzindo a necessidade 

de que os participantes teriam de entender o seu funcionamento e 

objetivo. Já a segunda parte do questionário apresentava diversas 

afirmações sobre o SR desenvolvido e os participantes deveriam 

se posicionar em uma escala de Likert de 5 pontos (de discordo 

totalmente até concordo totalmente).  

Por meio da análise do questionário foi possível concluir que 

alguns usuários tiveram dificuldades em encontrar as 

recomendações no ambiente e que a forma como são apresentadas 

as recomendações (como uma notificação) não é a mais adequada. 

Os participantes do experimento concordaram que as 

recomendações recebidas estavam, em sua maioria, de acordo 

com o material complementar que estava sendo estudado. Dessa 

forma, é possível afirmar que o SR funcionou de forma adequada 

e que tanto os materiais complementares quanto os links de apoio 

estavam cadastrados e representados corretamente. Poucos 

participantes do experimento relataram que receberam 

recomendações que não estavam tão fortemente relacionados ao 

material que estavam estudando.  

5.2 Análises das Notas Dadas aos Links 
Quanto às notas dadas para os Links de Apoio, foram no total 57 

avaliações realizadas, distribuídas conforme mostrado na Tabela 

1. Pode-se observar que em geral as avaliações foram de 3 ou 

mais estrelas. A média das avaliações, desconsiderando os links 

que foram acessados e não avaliados, foi de 3,61. 

Tabela 1. Avaliações dos links de apoio 

Nota Quantidade de avaliações 
1 estrela 2 avaliações 

2 estrelas 7 avaliações 

3 estrelas 14 avaliações 

4 estrelas 22 avaliações 

5 estrelas 12 avaliações 

Para os participantes que avaliaram links com nota menor do que 

3 estrelas (cinco participantes) foi perguntado no questionário o 

porquê dessa avaliação negativa. Dois participantes relataram que 

o fizeram apenas para testar a funcionalidade e não estavam 

realmente avaliando o link com esta nota. Um participante 

explicou que um dos links que recebeu era um vídeo que não 

possuía muita informação em forma de texto, sendo necessário 

ouvir para compreender o que estava sendo mostrado e que no 

momento do experimento não seria adequado este tipo de 

material. Um participante explicou que ao selecionar o link estava 

esperando algo mais formal, como um artigo científico, porém o 

que encontrou foi um material mais lúdico sobre o conteúdo, com 

muitas imagens e cores, e por isso considerou o material 

inadequado para a sua idade. O participante 4 explicou que o link 

recomendado estava relacionado aos comandos de sintaxe de uma 

determinada linguagem de programação quando ele havia 

acessado um material complementar de outra linguagem. Como a 

abordagem utilizada (Baseada em Conteúdo) não considera 

algumas preferências específicas do usuário, como seu perfil e 

estilo de aprendizagem, e considera pouco acerca do contexto em 

que ele está inserido, os dois problemas citados (recomendação de 

vídeos e de material lúdico) podem acontecer, i.e., o item 

recomendado para o usuário pode não ser o que ele espera, mesmo 

que o conteúdo esteja de acordo com o que ele está estudando.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo apresentou um Sistema de Recomendação (SR) em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adaptativo chamado 

AdaptWeb®. O SR leva em conta aspectos relacionados aos 
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interesses mais recentes dos usuários e também eventuais 

dificuldades recorrentes com conteúdos já estudados. Para isso, as 

recomendações realizadas estão separadas em duas categorias: (1) 

Baseado no último material complementar acessado e (2) Baseado 

no histórico de materiais acessados. Os Objetos de Aprendizagem 

(OAs) recomendados pelo SR desenvolvido são links externos ao 

ambiente, aparecendo como uma notificação para o aluno após ele 

ter acessado um Material Complementar de uma disciplina, ou 

seja, enquanto o aluno está estudando. 

Na análise de trabalhos similares, foi possível perceber que 

poucos dos trabalhos em SR educacionais consideram aspectos 

temporais no momento da recomendação (interesses de curto 

prazo versus interesses de longo prazo). No contexto de um AVA, 

levar aspectos temporais é importante pelo fato de que, em geral, 

não vale a pena recomendar itens relacionados a tópicos que o 

usuário já estudou há algum tempo e pelos quais pode não ter 

mais o mesmo interesse. Relacionando este trabalho com os SRs 

Sensíveis ao Contexto, o SR desenvolvido utiliza a dimensão do 

tempo, através de Pré-Filtragem, na qual o sistema considera o 

tempo de forma categórica e representa o usuário por meio de dois 

micro-perfis (um com as preferências de curto prazo e outro com 

as preferências de longo prazo). 

A avaliação do SR foi feita por meio de um experimento com 

usuários e os dados foram capturados de duas maneiras: por um 

questionário de satisfação, permitindo que o aluno dê sua opinião 

sobre o SR; e pelas notas que os alunos deram durante a interação 

para as recomendações recebidas. O resultado da avaliação do SR 

foi positivo, mostrando que o SR possui potencial para facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos do ambiente 

AdaptWeb®. Como trabalhos futuros, algumas possibilidades de 

melhoria nessa abordagem são: (1) Acrescentar outras abordagens 

de recomendação de forma a complementar a abordagem Baseada 

em Conteúdo já existente, implementando assim uma abordagem 

Híbrida; (2) Utilizar os dados (e.g., Conceitos já visitados, 

desempenho nos exercícios e provas, tempo médio de estudo do 

aluno, etc.) capturados pela ferramenta de Learning Analytics 

existente no ambiente AdaptWeb® para melhorar o processo de 

recomendação; (3) Considerar o perfil de aprendizagem do aluno 

para a recomendação.  
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ABSTRACT 
This is the part of a research in a public university in Brazil whose 

objective was to analyze the use of digital games in the 

Psychopedagogy practices. The research is qualitative in the form 

of case study. 88 cases of Course Completion Works 

for Specialization in Psychopedagogy were studied and in which 

were used Digital Technologies in order to assist learners, 

both curative and preventive manners in individual performances, 

 as collective, in households and institutions. As preliminary 

results, it was shown the relationship between the use of 

technology through the digital games and the achieved results in 

those processes. Changes have been checked in accordance with 

the proposed objectives in each intervention. There is the need for 

planning, in which the diagnosis is the starting point for the 

selection of technologies to be used, aiming to reach the proposed 

objectives. 
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RESUMO 
Trata-se do recorte de uma pesquisa na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, no Brasil, cujo objetivo foi analisar o uso dos 

jogos digitais nas práticas psicopedagógicas. A pesquisa é 

qualitativa na forma de estudo de caso. Foram estudados 88 

Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização em 

Psicopedagogia em que se utilizaram das Tecnologias Digitais 

visando auxiliar aos aprendentes, seja de forma curativa, como 

preventiva, em atuações singulares, como coletivas, em 

domicílios, como em instituições. Como resultados preliminares, 

foi evidenciada a relação entre o uso das tecnologias, a partir de 

jogos digitais, e os resultados alcançados nesses processos. Foram 

verificadas as alterações de acordo com os objetivos propostos em 

cada intervenção. Destaca-se a necessidade de um planejamento, 

no qual o diagnóstico é o ponto de partida para a seleção das 

tecnologias a serem utilizadas, visando ao alcance dos objetivos 

propostos. 
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1. APRESENTAÇÃO 
Na atualidade, a tecnologia evolui em grande velocidade e 

revoluciona as mais diversas áreas, entre elas, a Psicopedagogia. 

Há pouca investigação em relação às contribuições que as 

tecnologias ofertam para as práticas psicopedagógicas, apesar das 

crianças e dos adolescentes estarem em contato constante com o 

universo tecnológico. 

Destaca-se, dessa forma, a necessidade de pesquisar o uso das 

tecnologias nessa área, avaliando como vêm sendo utilizadas e as 

suas implicações. O profissional psicopedagogo precisa adentrar 

nesse universo e se apoiar nas ferramentas que se encontram 

disponíveis e que estão sendo usadas, cada vez em maior número 

e em diversas formas, pelas crianças e adolescentes, inclusive as 

com dificuldades de aprendizagens. 

Bergamasco e Bergamasco [3] pesquisam o cenário sobre a 

utilização das TICs nas escolas de Educação Infantil no Brasil, 

por meio de revisão bibliográfica, questionários e entrevistas com 

professores atuantes e concluem a dificuldade dos professores no 

uso destas ferramentas. Verificam que, no Brasil, há poucos 

trabalhos que abordam a experiência do uso de alguma TIC em 

sala de aula diferentemente do número de trabalhos encontrados 

nas pesquisas em outros países. Segundo as autoras, esses dados 

vão ao encontro da problemática da novidade das TICs na 

Educação Infantil no Brasil, demonstrando um potencial alto para 

futuras pesquisas sobre as experiências produtivas, utilizando as 

TICs e novas práticas de ensino e aprendizagem. 

Os jovens de hoje são conectados, usam celulares, tablets, estão 

presentes em redes sociais, comunidades diversas; enfim, estão 

em permanente interação com as tecnologias e com a web. 

Segundo dados do IBGE [10], o percentual de pessoas, na faixa 

etária entre 10 a 14 anos, no Brasil, com telefone móvel, passou 

de cerca de 19% em 2005 para 54,1% em 2016. Nesse contexto, 

algumas perguntas se impõem: Como o psicopedagogo reflete 

sobre essas relações? Como trazer as tecnologias para o âmbito 

das aprendizagens, tanto como forma preventiva, quanto curativa? 

Como as tecnologias podem contribuir para a prática do 

psicopedagogo? 

No universo de um Curso de Especialização, envolvendo 

Psicopedagogia e Tecnologias Digitais em uma Universidade 

Pública no Brasil, vimos desenvolvendo pesquisas sobre esse 

tema. Um dos pontos que se salienta são os jogos digitais, 

ferramentas tecnológicas mais exploradas, tanto no lazer como na 

educação. Na pesquisa realizada, da qual este artigo é um recorte, 

a utilização dos jogos tem se mostrado em números expressivos, 

alcançando quase a marca de 50% do total dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) investigados. Dessa forma, elegeu-se, 

para este artigo, analisar o uso dos jogos nas práticas 

psicopedagógicas que foram desenvolvidas e relatadas nos 

trabalhos de conclusão do referido curso, averiguando os seus 

objetivos e os resultados que foram alcançados. 

A geração que se encontra nos bancos escolares, nas clínicas 

psicopedagógicas, no momento atual, apresenta como 

características a facilidade no uso das tecnologias, dificuldade de 

manter o foco em algo específico, a confiança em uma habilidade 

própria de realizar várias coisas ao mesmo tempo, crença de que 

sabem tudo, imediatez, familiarizados com a diversidade, entre 

outros. Destaca-se que esses fatores influenciam a forma como se 

relacionam com os estudos e o trabalho, rejeitando modelos e 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 449  - 454. Santiago de Chile.
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rotinas fixas e são mais aptos para organizar a própria 

aprendizagem.  

Até pouco tempo, os recursos utilizados na educação limitavam-se 

aos livros didáticos, quadros-negros, aulas expositivas e trabalhos 

em grupo. Ainda hoje, a estrutura mantém-se na maioria das 

instituições: o professor “transmitindo” o conteúdo e os alunos 
“recebendo”. O mundo tecnológico não comporta mais somente 
esse modelo de relações, que contribuem para a falta de atenção, 

problemas de aprendizagens, abandono e evasão das salas de aula.  

Há, também, vários movimentos vislumbrados nesta pesquisa que 

visam à utilização das tecnologias em salas de aula, ações muito 

mais de ordem particulares do que institucionais. A partir do 

Curso de Especialização citado, os psicopedagogos têm se 

apropriado das tecnologias, alguns em consultórios, outros 

incorporando às práticas nas escolas ou em instituições, 

principalmente com os jogos digitais.  

O planejamento de atividades, de intervenções psicopedagógicas, 

requer empenho de todos os envolvidos no processo. Compete 

integrar o estudo das tecnologias, das práticas pedagógicas, das 

teorias educacionais e psicopedagógicas, entre outras, para 

alcançar aprendizagens condizentes com as demandas do século 

XXI. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As mudanças com as quais convivemos no cotidiano nos mais 

diversos contextos têm sido provocadas principalmente pelas 

tecnologias. De acordo com Castells [5], esse é um processo 

dialético, pois, ao mesmo tempo em que a tecnologia provoca 

modificações na sociedade, essa também faz surgir novas 

tecnologias, compondo um ciclo de produção, usos e 

modificações. Kenski [11] afirma que a evolução social do 

homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e 

empregadas em cada época histórica da humanidade.  

Entre as áreas que são afetadas pelas tecnologias encontra-se a 

Educação, em que, as tecnologias têm fomentado alterações, 

atreladas aos processos de ensino e de aprendizagem, requerendo 

processos diferenciados de formação desses profissionais para 

educar as novas gerações. Os novos aprendentes fazem parte da 

geração [...] é a nova geração que aprendeu a lidar com novas 

tecnologias, que cresceu usando múltiplos recursos tecnológicos 

desde a infância. Esses recursos permitiram ter controle sobre o 

fluxo de informações, mesclar comunidades virtuais e reais, 

comunicar-se e colaborar em rede, de acordo com suas 

necessidades. Conforme Veen e Vrakking [21] o Homo zappiens é 

um processador ativo de informação, resolve problemas de 

maneira muito hábil, usando estratégia de jogo, e sabe se 

comunicar muito bem. Sua relação com a escola mudou 

profundamente. [...] o Homo zappiens é digital e a escola é 

analógica. 

Essa imersão no universo tecnológico implica em significativos 

desafios para os profissionais ligados à área da educação. Os 

aprendentes atuais encontram-se conectados e utilizam-se das 

tecnologias em quase todas as situações do cotidiano, inclusive “o 
aprender”, por meio de pesquisas, comunidades, redes, jogos, etc. 
Dentre todos os recursos disponibilizados, os jogos digitais 

fascinam os indivíduos, que têm despendido muito tempo nessas 

atividades. Corbellini e Real [7] referem que [...] o utilizar-se das 

Tecnologias em sala de aula opera transformações essenciais, 

sendo que uma delas é o fato de não ser mais o professor o único 

detentor do saber. O saber está ali, ao alcance de um teclar. Isso 

por si, já dá ao aluno outras possibilidades, outras visões que pode 

agregar além daquela, que provém do professor. Amplia dessa 

forma, o universo de conhecimentos disponíveis a ele. 

Kenski [11] refere que o sujeito, ao participar de jogos interativos, 

ou quando se utiliza de outras tecnologias, mobiliza 

conhecimentos, habilidades, valores, percepções e sentimentos 

para responder melhor às solicitações dos jogos. Esse fator 

oferece possibilidades e desafios para as áreas cognitiva, afetiva e 

social dos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. 

A autora complementa afirmando que a imagem, o som e o 

movimento das tecnologias fornecem informações mais realistas 

ao conteúdo que está sendo ensinado. Destaca que, quando bem 

utilizadas, alteram comportamentos dos envolvidos e conduzem-

nos ao melhor entendimento do conteúdo estudado. 

Dessa maneira, o uso dos jogos é investigado em suas múltiplas 

possibilidades e potencialidades, auxiliando a refletir sobre as 

práticas escolares atuais. Para Corbellini e Real [6] a utilização 

das tecnologias, nesse caso, os jogos digitais, bem como as 

pesquisas das suas contribuições para as dificuldades de 

aprendizagem podem servir como recursos lúdicos e promotores 

de aprendizagens.  

Valente [20] refere-se à disponibilidade dos jogos digitais na 

internet há aproximadamente 20 anos. Atualmente, o seu uso 

tende a aumentar, pois as pessoas encontram-se cada dia, mais 

conectadas para compartilhar jogos.   

Kirriemeuir e Macfarlane [12] observa-se o destaque que os jogos 

digitais têm na cultura contemporânea, conduzindo diversas 

pesquisas para entender a dinâmica dos jogos, seu poder de 

atração e os impactos que causam na vida das pessoas nos mais 

diferentes âmbitos.  

Nesta mesma linha, Valente [20] afirma que os jogos são, sob o 

ponto de vista da criança, a forma mais divertida de aprender. 

Aponta para a disponibilidade dos jogos digitais na internet, que 

possibilitam tornar as aulas mais divertidas e criativas. Além 

disso, Valente [20] refere que os jogos também se apresentam 

como ferramentas essenciais nas aprendizagens, estimulando os 

alunos ao desenvolvimento de habilidades de resolverem 

problemas, aumentam a motivação para efetuar tarefas e auxiliam 

na coordenação motora.   

Real e Corbellini [16] afirmam que: “a inserção de ferramentas 
tecnológicas podem fomentar uma aprendizagem interativa, na 

qual o discente torna-se o sujeito de sua aprendizagem.”. Dessa 

forma, acusam o desenvolvimento da autonomia e aumentam o 

prazer de aprender. 

A utilização dos jogos deve agradar a dois sujeitos, o educador, ou 

o psicopedagogo e ao aprendente. Dessa forma, cumprem com os 

objetivos do planejamento e com a expectativa do lúdico que os 

aprendentes têm em relação aos jogos. Ou, de acordo com Fortuna 

[9], os jogos educacionais precisam atender a requisitos 

pedagógicos, mas com o cuidado de não torná-los um produto 

didatizado, de forma que perca seu caráter lúdico. Afirma a 

necessidade de encontrar a sinergia entre um e outro, entre a 

pedagogia e o lúdico, o que tem se mostrado uma tarefa árdua. 

Como referem Schmitt e Corbellini [18]: O jogo, em sala de aula, 

pode servir como estímulo para a criança, criando um ambiente 

atraente e lúdico favorecendo a aprendizagem. O aluno se envolve 

na trama do jogo, fazendo o possível para vencer determinados 

desafios e com isso aprender os conteúdos inseridos no jogo. 

Corbellini et al. [7] et al. apontam para a necessidade de se 

permanecer atento para o planejamento no uso das TICs conforme 
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os objetivos que se pretende alcançar . Afirmam a necessidade de 

um estudo de cada recurso, buscando a adequação do que se 

pretende em termos educacionais.  

A revolução tecnológica trouxe para o panorama os jogos digitais, 

com possibilidades que atraem e encantam os sujeitos, o 

desenvolvimento de habilidades que interferem na aprendizagem 

e ampliam potencialidades que podem alterar a forma como se 

aprende. Esse processo requer um novo modelo de ensino e 

aprendizado, no qual as tecnologias inseridas permitem a 

continuidade da busca do conhecimento, retirando a imagem do 

professor como único detentor do conhecimento e colocando o 

aprendente em uma posição ativa frente a sua aprendizagem. 

Em uma pesquisa em que analisam práticas de psicopedagogos, 

Corbellini et al. [7] comprovam que o uso dos jogos on-line na 

aprendizagem pode ser um instrumento profícuo no 

desenvolvimento dos aprendentes, aliando o lúdico às 

intervenções cognitivas. Os jogos digitais são considerados como 

ambientes interativos que capturam o jogador ao desafiá-lo, 

exigindo níveis crescentes de habilidades. 

A área da psicopedagogia investiga a aprendizagem de uma forma 

geral, intervindo em dificuldades variadas, tais como as de escrita, 

leitura, compreensão, etc. Pain [15] refere que os problemas de 

aprendizagem são déficits que estão presentes no aprendente tanto 

na escola, como fora dela.  

Bossa [4] aponta que há um consenso entre os psicopedagogos 

sobre o seu objeto de estudo, a aprendizagem humana e seus 

problemas. Ocupa-se, dessa maneira, dos processos de 

aprendizagens, estudando as características da aprendizagem 

humana, como se aprende, como essa aprendizagem evolui e os 

fatores que estão implicados, como ocorrem as alterações na 

aprendizagem, suas prevenções e seus tratamentos, entre outros. 

A não-aprendizagem, de acordo com Bossa [4], pode ocorrer 

devido à falta de oportunidades de interação com leitura e escrita, 

bem como ser fruto de intervenções inadequadas dos adultos que 

desconsideram o caráter desejante do sujeito. Dentre as 

intervenções para auxiliar esses problemas, surgem os jogos como 

uma forma de desafiar os alunos de uma maneira lúdica.  

De acordo com Rubinstein [17], [...] deve-se pensar num estilo de 

intervenção psicopedagógica que possa olhar para o todo, isto é, 

para o discurso social escolar amplo e para as partes 

simultaneamente, para os conflitos existenciais mais amplos, sem 

deixar de lado os conflitos focais inerentes à escolaridade e à 

singularidade do sujeito. 

Assim, reflete-se sobre a inclusão das tecnologias nesse universo 

como componente do discurso social atual no intuito de repensar 

as práticas instituídas nas instituições escolares. Barbosa e 

Murarolli [2] apontam que, para facilitar o acesso à informação e 

torná-lo prazeroso, é necessária uma formação dos profissionais 

para que incorporem os recursos tecnológicos aos processos de 

aprendizagem, utilizando-os de maneira adequada e proveitosa. 

Araújo e Aranha [1] utilizam jogos para avaliações de 

aprendizagem. Os autores dizem que: “[...] jogar desenvolve a 
capacidade de observar regras, seguir procedimentos sistemáticos 

com disciplina, características que são fundamentais nas práticas 

científicas” (p. 3). Afirmam que os jogos auxiliam no 
desenvolvimento da atenção, do raciocínio lógico, da coordenação 

motora, entre outros requisitos necessários à construção do 

conhecimento.   

Tarouco et al. [19] afirmam que é possível criar um ambiente de 

ensino atrativo e agradável utilizando-se os jogos digitais. 

Referem que, combinando entretenimento e educação, os jogos 

tornam-se um recurso que possibilita aos educadores promoverem 

aulas mais dinâmicas, modificando o ensino tradicional que não 

empolga mais os aprendentes. 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 
O método constituiu-se em um conjunto de técnicas que permite 

compreender o objeto de estudo. Para a realização da pesquisa, foi 

utilizada a Pesquisa Qualitativa com ênfase no estudo de caso 

[22]. Minayo [13] e Minayo [14] destaca a necessidade na 

investigação qualitativa de que o pesquisador tenha abertura, 

flexibilidade, capacidade de observação e interação com os 

participantes.  

Yin [22] e Duarte [8] salientam que, para desenvolver um estudo 

de caso, é necessário um aprofundamento de um caso particular e, 

que esse caso deverá ser representativo e dificilmente 

generalizado. Destacam que, quanto mais as questões buscam 

explicar alguma circunstância presente, o método do estudo de 

caso será mais adequado.  

Este artigo é um recorte de uma pesquisa iniciada no ano de 2014 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no 

Brasil. Foram estudados 88 Trabalhos de Conclusão do Curso 

(TCC) de Especialização em Psicopedagogia em que se utilizaram 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) visando 

auxiliar aos aprendentes, tanto de forma curativa, como 

preventiva, em atuações singulares, como coletivas, em 

domicílios, como em instituições. O objetivo deste artigo é o de 

evidenciar a relação entre o uso das tecnologias, por intermédio de 

jogos digitais, e os resultados alcançados nesses processos, 

verificando se houve alterações de acordo com os objetivos 

propostos nas intervenções. 

Nesse recorte, foram mapeados os trabalhos nos quais se 

utilizaram jogos digitais. Do universo total de 88 trabalhos, 41 

empregaram algum tipo de jogo digital na sua intervenção. Os 

jogos escolhidos são bastante diversificados, mas a ênfase foi aos 

jogos educativos, principalmente de sites direcionados para esse 

fim.  

Os sujeitos são crianças e adolescentes de oito a quinze anos, 

pertencentes às séries iniciais. As dificuldades que foram 

apontadas, como obstáculos à aprendizagem são: dislexia, 

discalculia, problemas na coordenação motora, sintomas do 

autismo, lesão cerebral e desinteresse pelos estudos propostos 

pelas instituições escolares. O objetivo geral do uso dos jogos foi 

o de melhorar esses quadros a partir das intervenções 

psicopedagógicas, utilizando-se desses recursos.    

Dos jogos utilizados, foram selecionados quatro casos de 

diferentes estratégias e sujeitos para ilustrar as intervenções 

realizadas, três crianças com dificuldades de psicomotricidade, 

concentração, alfabetização e expressão. Selecionou-se também 

um caso de uma turma de alunos cujo objetivo era a melhora das 

aulas, tornando-as mais atrativas.  

Os responsáveis e os alunos foram devidamente esclarecidos em 

cada um dos TCC e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, concordando em participar das pesquisas. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
DADOS 
O total dos casos mapeados foi de 88 Trabalhos de Conclusão do 

Curso de especialização, os quais envolvem temas de leitura e 
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escrita, matemática, inclusão digital, escrita em blogs, uso de 

celulares e tablets, jogos digitais, entre outros. Nesse recorte, 

foram selecionados os estudos de casos que envolveram jogos 

digitais como ferramentas para as intervenções nas dificuldades de 

aprendizagens. Essa escolha foi feita devido ao grande número de 

ocorrências que envolvem esses instrumentos, 41 casos, o que 

equivale a 44,3%. 

Salienta-se que, no curso de especialização citado, um dos 

objetivos dessa formação é que os alunos (profissionais da área da 

educação) aprendam a utilizar tecnologias como ferramentas, 

aliando-as às suas práticas profissionais. Dessa forma, os TCC 

contemplam o uso das TIC nas intervenções psicopedagógicas.  

As intervenções psicopedagógicas são procedimentos específicos 

do profissional da psicopedagogia e englobam a utilização de 

diversos instrumentos à avaliação dos sujeitos, tais como 

anamneses, entrevistas com alunos, pais e professores e 

observações em salas de aulas. As ingerências podem ser 

realizadas individualmente e/ou em grupo. Os jogos compõem 

esse quadro de instrumento, sendo utilizados com objetivos 

específicos, de acordo com as dificuldades de cada aluno, para as 

devidas mediações.   

Nesse mapeamento, foram utilizados diversos jogos, com 

diferentes objetivos. Em várias intervenções foram usados mais 

do que um jogo digital, selecionado de acordo com as dificuldades 

de cada sujeito ou turma, compondo um atendimento singular. Os 

seguintes jogos foram citados nesses trabalhos: jogo de dominó, 

jogo de forca, caça-palavras, palavras-cruzadas, quebra-cabeças, 

memória on-line, tangram, sudoku, boole, coruja boo, jogo de 

puzzles, dominó silábico, bingo letra inicial, just dance, minecraft, 

super carros, xadrez, número de cinderela. Foram utilizados os 

seguintes jogos em aplicativos de Ipad: desenho brilhante, 

playkids, letter school, fonogame, palma kids, alphabet, counting 

games, 123, what’s my pair, puzzle fame, jogo memo, star 
Popper, Sky hop, Cliff jump, Cliff dash. Além dos que foram 

elencados, foram utilizados os jogos do Linux Educacional, jogos 

em celulares e um jogo com a calculadora criada pelo autor do 

trabalho. 

Neste contexto, os sites educativos como: Escola Games, 

Discovery Kids Brasil, Nova Escola Jogos, Gcommpris, Tux, 

Ludus, PlayGoogle, Atividades Educativas, Escola Interativa, 

Matos Medeiros, Jogos Educativos, Jogos 360, Turma da Mônica, 

Educação Dinâmica, Brincando com Ariê, Friv Jogos On-line, 

foram os utilizados. 

Aos casos foram utilizados outros instrumentos tais como 

anamnese, entrevistas com sujeitos e responsáveis, observação, 

hora do jogo e outras tecnologias que compõem as intervenções. 

Destacaram-se, nesses casos, os sujeitos, os jogos utilizados e seus 

objetivos e os resultados alcançados. 

Caso 1 

Menino, 15 anos do 7° ano do Ensino Fundamental com 

dificuldades de psicomotricidade ampla e fina e de concentração. 

Jogos utilizados: Minecraft, Cover Orange 2, Jogos de Pintar, 

Jogos de encaixe, Jogo de Futebol, Jogo de Drible, de Pênalti, 

Tangram, Super Carros, Criação de Robô, Xadrez. 

Objetivo: estimular o desenvolvimento da coordenação motora 

(ampla e fina), auxiliando na superação das dificuldades. 

Resultados: maior autonomia, segurança, aceitação de seus erros. 

Tornou-se mais cauteloso, aceitando suas limitações corporais, 

alcançando maior atenção e melhora na coordenação motora. 

Caso 2 

Turma de 3° ano do Ensino Fundamental. 

Jogo utilizado: Tangram 

Objetivos: tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas a partir de 

uma proposta lúdica e construtiva. 

Resultados: significativa melhora na participação das atividades 

desenvolvidas em sala de aula, melhor compreensão de geometria 

plana e mais clareza quanto ao ensino e à aprendizagem dos 

conteúdos de matemática. 

Caso 3 

Menina, seis anos, 1° ano de Ensino Fundamental com 

dificuldades de alfabetização. 

Jogo utilizado: A Sombra, Acerte a cor, Caça-rimas, Contando 

Animais, Jogo das Vogais, Quebra-cabeça, Alfabeto, Colorir 

Animais.  

Objetivos: auxiliar no processo de alfabetização. 

Resultados: desenvolvimento das habilidades de coordenação 

motora, atenção, memória, percepção, concentração, noção de 

espaço, noção de quantidade, reconhecimento de letras e de 

números, recuperação da estima e da autoconfiança, avanços no 

processo de aprendizagem. 

Caso 4 

Menino, nove anos, 3° ano do Ensino Fundamental com 

dificuldades na aprendizagem e de se expressar na escrita e 

oralidade. Havia sido reprovado no ano anterior. 

Jogo utilizado: Jogo dos sete erros, Memória, Ordenação de 

frases, quebra-cabeças, cruzadinha. Jogo das sombras. 

Objetivos: contribuir para a melhora da timidez, do medo de errar 

e melhorar a interação em sala de aula. Superar as dificuldades de 

se expressar na escrita e oral.   

Resultados: avanços significativos em relação à aquisição da 

leitura e da escrita e na criação de vínculos afetivos e relacionais. 

Despertou o interesse para a construção de novos conhecimentos. 

No quadro a seguir, é apresentada a descrição de um dos casos 

estudados. Trata-se do Caso 4, um menino de nove anos, que 

cursa o 3° ano de uma escola pública. Além do atendimento 

individual, foi realizada entrevista com o menino, anamnese com 

os pais e observação em sala de aula. Identificaram-se traços de 

timidez, quadro de apatia, dificuldades de expressão escrita e oral. 

A criança também apresentava medo de errar, o que contribuía 

para bloquear o processo de aprendizagem. Descreve-se o 

percurso da intervenção efetuado pelo profissional com a criança, 

utilizando-se das tecnologias como ferramentas neste processo. 

Quadro 1– Percurso da Intervenção do Caso 4 

SESSÕES DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 

1 a 3 O objetivo das primeiras sessões foi o de estabelecer 

um vínculo entre criança e o psicopedagogo. Nesse 

primeiro momento, foi proposto o reconhecimento 

das personagens da Turma da Mônica, traçando um 

paralelo entre as características de cada personagem 

e as do menino, o que tinham em comum e no que 

eram diferentes.  
4 Utilização de alfabeto móvel para montar o nome das 

personagens da Turma da Mônica e palavras-

cruzadas. Manuseio e leitura de alguns gibis da 

Turma da Mônica. 
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5 Jogos on-line: site da Turma da Mônica. Nessa 

sessão foram utilizados o Jogo dos sete erros e Jogo 

da Memória visando desenvolver a atenção, o 

raciocínio rápido e a motricidade ao utilizar o mouse 

na realização das tarefas. 
6, 7 e 8 Realização de atividades e trabalhos retirados do 

blog 

<http//:www.alfabetizandocommonicaeturma.blogsp

ot.com.br>  
9 e 10 Leitura de tirinhas do gibi on-line no site da Turma 

da Mônica. O menino lia e contava o que estava 

lendo. Escolha de uma das tirinhas para 

representação por meio de teatro com os fantoches 

da sala de recursos. O teatro foi filmado e assistido 

na sala de aula, pois o menino queria mostrar para os 

colegas. 
11 e 12 Atividades com gibis da Turma da Mônica, recorte, 

colagem, escrita. Contação de histórias a partir da 

produção realizada. 
13 Jogos on-line da Turma da Mônica: ordenação de 

frases, quebra-cabeça, cruzadinha e jogo das 

sombras.  
14 e 15 Confecção das personagens favoritas da Turma da 

Mônica com massinha de modelagem e produção de 

frases. Utilização de letras maiúsculas e minúsculas, 

pontuação e balões próprios dos diálogos dos 

quadrinhos. 
16, 17 e 

18 
Utilização do Power Point para criação de 

quadrinhos da Turma da Mônica. Busca no Google 

das imagens das personagens. 
19 Produção escrita de uma carta para a Turma da 

Mônica. Leitura desse texto, preenchimento de 

envelope. Envio da carta. 
20 Apresentação dos quadrinhos produzidos no Power 

Point na sala de aula. 
 

A partir do estudo desse caso, pode-se observar como o 

planejamento de intervenções psicopedagógicas, contemplando o 

uso de tecnologias, no caso, os jogos digitais contribuíram para 

avanços significativos ao aprendizado dessa criança, como 

avanços significativos na aquisição de leitura e escrita, melhora 

nos vínculos afetivos e relacionais e maior interesse para a 

construção de novos conhecimentos. Esses fatores, que eram 

dificuldades diagnosticadas, foram contemplados nos objetivos 

dos jogos utilizados. 

De uma forma geral, todos os casos mostraram consequências 

satisfatórias. Salienta-se que se trata de um conjunto de 

procedimentos que permitiram o alcance desses, nos quais os 

jogos digitais têm participação efetiva. No quadro abaixo, 

sintetizaram-se os diversos avanços relatados nos quatro casos 

investigados. A análise foi realizada a partir do mapeamento dos 

efeitos citados em cada um dos casos. 

Quadro 2– Síntese dos Resultados 
Maior autonomia, sentimento de segurança, aceitação de erros, 

recuperação de autoestima e autoconfiança, criação de vínculos 

afetivos e relacionais. 

Significativa melhora na participação nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula, melhora na compreensão de 

conteúdos, facilitação dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Desenvolvimento da atenção, memória, percepção, 

concentração, noção de espaço e de quantidade, das 

habilidades de coordenação motora. Melhora no 

reconhecimento de letras e números. Avanços significativos 

em relação à aquisição da leitura e da escrita. 

Despertou o interesse para a construção de novos 

conhecimentos. 

 

Além desses dados, detectou-se que, nos 39 estudos de casos 

investigados, foi unânime o relato do interesse dos alunos pelas 

atividades com utilização das TICs. Outro ponto é de que, em 

todos os casos, houve avanços nas dificuldades diagnosticadas. O 

aspecto lúdico das atividades foi um dos pontos que teve 

reconhecimento relatado por parte dos sujeitos. 

Esses dados apoiam o uso dos jogos digitais, como ferramentas, 

nas intervenções psicopedagógicas. Confirmam as pesquisas nas 

quais autores investigaram o uso de jogos digitais na área da 

educação que afirmam resultados satisfatórios ([11], [20], [1], 

[19] et al.,[6], [7]). Os autores realizaram outras pesquisas sobre o 

uso dos jogos que corroboram esses dados (AUTORES, 2011, 

2012, 2013 – será incluído na versão final). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O uso dos jogos digitais está em contínua expansão na atualidade, 

inclusive na área da educação. Observa-se que têm evoluído em 

seus processos tecnológicos e de paradigmas, contribuindo para 

aprendizagens mais ativas, autônomas e criativas.  

O interesse por essas ferramentas advém dos resultados que vêm 

apresentando nas mais diferentes atividades. Nos casos estudados, 

observou-se como a utilização dos jogos digitais em intervenções 

psicopedagógicas mobilizou os sujeitos, motivando-os, 

interessando-os pelas tarefas, pelos conhecimentos, de uma forma 

lúdica. Além disso, coloca em xeque a dinâmica das aulas 

tradicionais, possibilitando situações de aprendizagem mais 

atrativas, com recursos tecnológicos que os aprendentes utilizam 

no seu dia a dia, e nos quais, eles demonstram maior interesse em 

participar, desafiando, dessa maneira, não somente os 

aprendentes, mas também os ensinantes.  

Em um dos casos ilustrados, mostrou-se a aplicação do uso de 

jogos em uma sala de aula. Os resultados apontaram para os 

benefícios desse recurso em relação ao interesse dos alunos em 

sala de aula, como auxílio ao professor no processo de ensino, 

instrumento para o diagnóstico de dificuldades, potencializando 

interações, cooperação entre os participantes. Os jogos podem 

servir como instrumentos profícuos para os professores 

auxiliando-os na construção de conhecimento de uma forma mais 

prazerosa uma vez que se comprova que os aspectos lúdico e 

interativo dos jogos mobilizam mais os aprendentes em sala de 

aula. Os jogos se mostram como recursos que atraem, permitem 

que os participantes usem suas habilidades, desenvolvam 

raciocínios lógicos para superar os desafios, respondendo de 

forma mais dinâmica ao que é proposto. 

No contexto educacional atual, as mídias são recursos atraentes e 

as salas de aulas tradicionais não respondem mais aos anseios dos 

alunos. A rapidez da internet, a amplitude de pesquisas, a 

quantidade de informações que se encontram disponíveis impõe 

mudanças aos processos de ensino e aprendizagem. As 

potencialidades das tecnologias precisam ser investigadas e 

exploradas pelos diversos pesquisadores. Os recursos implicam  
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desafios para os professores e para os aprendentes, que ainda não 

vislumbram as possibilidades que podem oferecer na área da 

educação. Detecta-se que as tecnologias têm ampliado a sua 

presença nas instituições e, dessa forma, as pesquisas mostram-se 

como aliadas à construção de novas práticas que contemplem os 

usos das TICs nos mais diversos espaços.  

Esses resultados mostram-se promissores para que 

psicopedagogos e educadores utilizem jogos digitais nas suas 

práticas. Destaca-se também a necessidade de um planejamento, 

no qual o diagnóstico é o ponto de partida para a seleção das 

tecnologias a serem utilizadas, visando ao alcance dos objetivos 

propostos. Reflete-se sobre a necessidade de inserção das 

tecnologias a essas áreas para a atual e às futuras gerações, pois os 

aprendentes de nossos dias não demonstram interesse nos modelos 

de ensinos tradicionais. Os aprendentes do século XXI requerem 

novas formas de ensinar e de aprender e as práticas pedagógicas, 

psicopedagógicas precisam acompanhar essas demandas sociais. 
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ABSTRACT 
Logic games are an interesting tool to encourage the exercise of 

logical reasoning skills in children and teenagers. Therefore, 

originally physical games must be adapted for digital devices, so 

that this potential may be explored beyond the limits imposed by 

the physical world. This paper proposes a method for this 

adaptation to be done without hindering the learning process, and 

uses as an example the development of an Android app for the 

Rubik’s Cube. Results obtained this far are satisfactory, but new 

research is required to further evaluate this method. 

RESUMO 

Jogos de lógica são uma ferramenta interessante para incentivar o 

exercício das habilidades do raciocínio lógico em crianças e 

adolescentes. Portanto, jogos originalmente físicos devem ser 

adaptados para dispositivos digitais, para que se possa aproveitar 

esse potencial além dos limites impostos pelo meio físico. Este 

artigo propõe um método para que essa adaptação seja feita sem 

prejudicar o aprendizado, usando como exemplo o 

desenvolvimento de um aplicativo Android para o Cubo Mágico. 

Os resultados obtidos até o momento são satisfatórios, mas novos 

estudos são necessários para avaliar esse método. 

CCS Concepts 
• Human-centered computing~Empirical studies in HCI 

• Applied computing~Education • Theory of 

computation~Logic 

General Terms 
Human Factors, Design, Experimentation 

Keywords 

Jogos de Lógica, Raciocínio Lógico, Adaptação Digital 

1. INTRODUÇÃO 
Jogos de lógica sempre foram uma ferramenta poderosa para 

incentivar o raciocínio lógico. Muito antes de a tecnologia digital 

colocar milhares de jogos à disposição de qualquer dono de 

smatphone, o ser humano já voltava seus olhos para desafios de 

lógica em mídia física. Dentre esses desafios está o Cubo Mágico, 

que sequer foi inventado com o objetivo de prover entretenimento, 

mas cativou o interesse de jovens, matemáticos e educadores do 

mundo inteiro. 

De fato, quebra-cabeças de lógica têm um relevante potencial para 

a educação, especialmente com um público mais jovem, pois 

permitem a aplicação e desenvolvimento de habilidades 

importantes do raciocínio de forma lúdica e interativa [1]. 

Por isso, existe a necessidade de adaptar os puzzles de lógica 

originados em midia física para o meio digital. Para Blind [2], é 

preciso, inclusive, que uma metodologia específica seja seguida 

durante esta tarefa, para que a aplicação das habilidades e 

competências do raciocínio no jogo não sejam prejudicadas na 

conversão. 

O cubo mágico foi utilizado como exemplo neste estudo, pois a 

sua solução passa por diversas habilidades do raciocínio e, embora 

o jogo já exista em meio digital, as implementações existentes não 

necessariamente seguiram ou documentaram um método que 

priorizasse a aplicação das habilidades cognitivas. 

2. TEORIA 
2.1 Jogos de lógica e o cubo mágico 
Segundo Martins [3], jogos de lógica são desafios que requerem o 

uso de raciocínio lógico para a sua solução. Tais desafios são 

usualmente apresentados na forma de um cenário e um conjunto 

de regras se aplicam a esse cenário. O objetivo do jogador é 

atingir um estado objetivo partindo de um estado inicial, 

obedecendo às regras. 

Esse modelo pode ser facilmente usado para descrever o cubo 

mágico. O quebra-cabeças (vide figura 1) é composto de 26 cubos 

menores, atrelados a um mecanismo que permite a rotação de 

qualquer camada. O objetivo é, usando esses movimentos, 

posicionar as peças de forma que cada face contenha apenas 

adesivos da mesma cor. 

A solução desse problema é praticamente impossível por meio de 

algoritmos de força bruta, dado o elevado número de estados que 

se pode atingir. Em vez disso, diversos métodos de solução já 

foram desenvolvidos, e usualmente passam pela solução de seções 

menores do cubo em sequência, de forma que determinada etapa 

não afeta as partes já resolvidas em etapas anteriores. 

 

Figura 1: Cubo mágico 

2.2 Habilidades cognitivas 
As competências e habilidades do raciocínio lógico, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais [4] e elencadas por Blind [2], 

estão relacionadas na Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Competências e habilidades do pensamento 

Competência Descrição da habilidade 

Análise 

H1 

Habilidade em resolver um problema 

complexo dividindo-o em 

subproblemas mais simples, com 

soluções mais imediatas 

H2 

Habilidade da recomposição dos 

resultados gerados para a solução do 

problema mais complexo 

Síntese 

H3 

Habilidade em juntar as informações e 

dados de um problema que sejam de 

naturezas diferentes 

H4 

Habilidade em avaliar a deficiência 

dessas informações para determinar a 

solução 

H5 

Habilidade em descobrir a falta de 

outras informações necessárias para a 

resolução do problema 

H6 

Habilidade em priorizar essas 

informações para o desenvolvimento 

até atingir a solução 

H7 

Habilidade em ordenar essas 

informações de forma a obter uma 

sequência de desenvolvimento até 

atingir a solução 

Inferência 

H8 
Habilidade em descobrir padrões em 

um conjunto de informações 

H9 

Habilidade em aplicar novamente 

determinada informação de forma a 

agregar novas informações à estrutura 

de padrões existente 

H10 

Habilidade em aplicar novamente 

determinada informação de forma a 

agregar novas informações num 

conjunto que preserve a estrutura de 

padrões existente 

Relacionando a tabela acima à resolução do cubo mágico, as 

seguintes habilidades do raciocínio foram identificadas como 

principais, juntamente com as justificativas para tal: 

 H1 e H2: Como já mencionado, a maioria dos 

algoritmos de solução requer a divisão em 

subproblemas e em seguida sua recomposição; 

 H7: A solução ocorre por meio de sequências fixas de 

movimentos, que devem ser ordenadas de acordo com o 

estado do cubo; 

 H8: A identificação dos problemas a serem tratados 

parte do reconhecimento dos padrões de cores, já que 

nem sempre é possível processar toda a informação 

presente no cubo ao mesmo tempo. 

Portanto, o cubo mágico se mostra versátil quanto às habilidades 

do raciocínio exercitadas, contemplando todas as competências 

citadas na Tabela I. A preservação do potencial didático do jogo 

depende fortemente dessas características, que deverão ser 

respeitadas durante o projeto do jogo digital. 

2.3 Interface com Usuário e Interação 
Humano-Computador 
Interação humano-computador é definida como o processo através 

do qual informações são transmitidas entre usuário e máquina 

durante a operação. A interface com o usuário consiste em um 

conjunto de ícones, botões, textos e imagens através dos quais se 

dá a interação.  

Para Carvalho [5], o estabelecimento dessa interação não é uma 

tarefa simples e a preocupação com a facilidade operativa é 

insuficiente entre os desenvolvedores de software. Além disso, o 

autor afirma que a dificuldade em se operar interfaces sofisticadas 

exclui parte da sociedade da tecnologia de informação, o que é 

inconsistente com a função didática do jogo de lógica, que deve 

ser a mais inclusiva possível. Assim, é essencial considerar a 

criação de interfaces de uso fácil, mesmo por pessoas que não 

estejam adaptadas ao universo digital. 

Os jogos de lógica físicos têm a vantagem de apresentarem, a 

priori, uma interface funcional para transmissão de informações 

do jogo para o jogador. Isto é, uma interface digital que seja 

suficientemente parecida com o jogo físico, mostrando a posição e 

orientação de todas as peças, deverá garantir a interação no 

sentido do computador para o humano. 

A interação no outro sentido, no entanto, não é tão simples. Por 

mais avançados que sejam os dispositivos de entrada, não é 

possível, pelo menos até o momento, recriar digitalmente com 

precisão as mesmas ações que ocorrem no meio físico. Dessa 

forma, é necessário fazer simplificações para que a manipulação 

seja possível, priorizando os aspectos da interação ligados ao 

aprendizado. 

2.4 Teorias de Aprendizagem 
Outro tema a se considerar na adaptação de um jogo físico para o 

meio digital, com finalidades didáticas, é a forma como se dá o 

aprendizado. Diversas teorias já foram desenvolvidas nesse 

respeito, cobrindo diferentes aspectos do campo. 

A teoria de aprendizagem significativa de Ausubel sugere que só 

existe aprendizado de fato quando é possível relacionar o 

conteúdo estudado ao conhecimento prévio do aluno [6]. Essa 

suposição é compatível com a ideia dos jogos de lógica, já que 

eles propõem problematizações sobre cenários do mundo real, e 

portanto mantêm relação direta com o conhecimento prévio do 

jogador. 

Vygotsky, em sua concepção sócio-construtivista do aprendizado, 

ressalta a necessidade de interação para garantir o 

desenvolvimento do raciocínio [7]. Usualmente, o mediador do 

conhecimento é o professor em sala de aula, mas os jogos digitais 

possibilitam a criação de atividades interativas que dispensam a 

presença de um terceiro. 

Por fim, é interessante mencionar a concepção de inteligência de 

Feuerstein, que consiste na capacidade de aplicar conhecimentos 

prévios a situações novas. Novamente, essa visão é condizente 

com o ambiente dinâmico proporcionado pelos jogos digitais. 

Dessa forma, conclui-se que jogos digitais de lógica 

desenvolvidos a partir de jogos físicos têm o potencial para ser 

uma poderosa ferramenta didática, visto que contemplam 

requisitos do aprendizado originadas de diversas concepções 

diferentes. 

3. ADAPTAÇÃO DO CUBO MÁGICO 
O método utilizado na adaptação é composto por quarto etapas, 

que estão descritas a seguir. A divisão tem a função de isolar 
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elementos relativos à interação humano-computador presentes no 

jogo, de forma que quaisquer problemas possam ser identificados 

e solucionados de forma independente. 

3.1 Escolha das Ferramentas 
Nessa etapa, são escolhidas tanto as ferramentas de projeto (como 

frameworks e linguagens de programação), quanto os dispositivos 

a serem utilizados para o jogo, trazendo à tona as virtudes e 

limitações que devem ser esperadas no projeto. 

Optou-se pela criação do jogo na forma de aplicativo, para 

garantir a facilidade de distribuição, que é um dos objetivos da 

adaptação digital. Além disso, a manipulação em touchscreen é, 

muitas vezes, mais intuitiva que aquela em outros dispositivos de 

entrada. 

A implementação em si foi realizada utilizando o Unity3D, que 

permite e facilita o projeto orientado a objetos, com todas as 

práticas e ferramentas que o acompanham. 

3.2 Estruturação do Jogo 
Em seguida, é necessário estabelecer a interação humano-

computador no sentido de passar as informações do jogo para o 

jogador. Isto se dá por meio da criação de uma estrutura, pela 

forma como a informação do jogo é armazenada e apresentada. 

O cubo mágico possui estrutura relativamente simples, bastando 

que estejam representadas na interface a posição e orientação de 

todas as peças. Porém, a visualização do cubo em uma tela plana 

não é tão simples quanto no meio físico, e pode provocar alguns 

problemas. Um defeito comum em aplicativos semelhantes é, por 

exemplo, que o cubo fique desalinhado em relação à tela, ou 

esconda algumas faces sem necessidade, prejudicando a interação. 

Por esse motivo, optou-se por manter três faces do cubo visíveis a 

qualquer momento (exceto durante as animações). Dessa forma, 

maximiza-se a disponibilidade de informações sobre o estado do 

quebra-cabeça durante o jogo. 

3.3 Definição dos Controles 
Na sequência, devem ser definidas as operações que o usuário 

pode realizar sobre a estrutura do jogo, completando a interação 

humano-computador. 

Considerando o quebra-cabeça original, é necessário que o 

jogador possa rotacionar qualquer uma das faces do cubo, além de 

girá-lo para vê-lo de outros ângulos. 

A interface tradicionalmente usada em aplicativos realiza ambas 

essas tarefas por meio de toques na tela. Porém, esses comandos 

são muito similares, o que tende a provocar erros na manipulação. 

Em um quebra-cabeça que depende altamente da sequência de 

movimentos, tais erros ferem gravemente o exercício da 

habilidade H7 da tabela 1. Para corrigir esse problema, reservou-

se o comando de toque apenas para a rotação do cubo, e foram 

propostas duas formas de controlar a rotação de faces. 

A primeira (vide figura 2) contém botões identificados para cada 

face do cubo, e cada botão provoca a rotação da face 

correspondente. A rotação ocorre em sentido horário, a não ser 

que outro botão (shift), do lado oposto da tela, esteja pressionado, 

o que inverte o sentido da rotação. 

 
Figura 2: Comandos com shift e botões 

A segunda opção (vide figura 3) consiste em uma “alavanca”, à 
esquerda na figura, e dois botões, à direita. O jogador deve 

selecionar uma face, puxando a alavanca na direção 

correspondente, e então pressionar um dos botões, que rotacionam 

a face selecionada nos sentidos indicados. 

 
Figura 3: Comandos com alavanca e botões 

O objetivo da implementação de duas interfaces diferentes é 

acomodar o maior número possível de formas de raciocínio por 

parte dos jogadores. A primeira interface traz uma abordagem 

mais formal, pela identificação dos movimentos por meio de 

código (nomes das faces), enquanto a segunda é mais intuitiva, ao 

identificar movimentos pela região do cubo afetada. 

3.4 Expansão da Proposta Original 
Finalmente, com o objetivo de aperfeiçoar a experiência do 

jogador no aplicativo, foram implementadas algumas ferramentas 

que não estão presentes no quebra-cabeça físico, mas que podem 

ser úteis para a solução. São elas: 

 Embaralhamento automático, que  elimina a necessidade de 

embaralhar o quebra-cabeça manualmente; 

 Visão de todas as faces ao mesmo tempo, para compensar a 

maior dificuldade de manipulação; 

 Botão desfazer, para corrigir movimentos incorretos sem a 

necessidade de identificá-los. 

De forma geral, buscou-se com isso eliminar algumas 

inconveniências presentes no jogo original, sem afetar em grande 

medida a jogabilidade em si.  

4. TESTES PRELIMINARES 
4.1 Participantes 
Os primeiros testes do aplicativo foram realizados com estudantes 

de graduação na área de tecnologia, que tinham conhecimento 

sobre o uso de aplicativos em dispositivos móveis. O experimento 

foi realizado em dois grupos distintos, um com experiência na 

resolução do cubo mágico, e outro sem. O tamanho da amostra 

não é suficiente para obter resultados definitivos, mas apenas 

indicar algumas tendências, para que quaisquer problemas graves 

possam ser identificados e corrigidos antes de um teste em maior 

escala. 
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4.2 Roteiro Experimental 
Os testes seguiram o roteiro abaixo: 

0. (Apenas para participantes sem conhecimento prévio) 

Apresentação do cubo mágico, nomenclatura das faces, e do 

algoritmo de solução a ser aplicado; 

1. Aplicação da sequência de solução para a última etapa do 

algoritmo de Fridrich (orientação dos cantos superiores), 

tanto no cubo físico como no aplicativo; 

2. Resposta a um questionário. 

A tarefa a ser realizada, embora simples, aborda todas as 

habilidades do raciocínio identificadas na seção 2.2. O jogador 

deve identificar os subproblemas a serem tratados, que no caso 

são cada uma das peças orientadas incorretamente, e então aplicar 

as sequências de movimentos adequadas de acordo com o padrão 

de cores observado. A figura 4 mostra a situação em que se 

encontra o cubo mágico no início do experimento. Observe que 

apenas os cantos superiores estão rotacionados, embora estejam 

na posição correta. 

 

Figura 4: Última etapa da resolução do cubo mágico 

Durante o passo 1, foram feitas observações sobre a velocidade e 

a ocorrência de erros na solução. O questionário do passo 2 

procurava obter a opinião dos participantes sobre a interface 

apresentada no aplicativo e sobre a aplicação das habilidades 

cognitivas durante o seu uso. 

4.3 Resultados 
O teste apontou algumas diferenças e semelhanças entre os dois 

grupos analisados. As seguintes tendências foram observadas. 

 Os participantes com experiência tendem a preferir e obter 

resultados melhores no cubo físico que no aplicativo. O 

contrário foi observado com os participantes sem 

experiência; 

 Não foram apontadas deficiências na interface que impedem 

o uso do aplicativo, por nenhum grupo. 

 As ferramenta de desfazer o último movimento foi útil, 

especialmente entre os participantes sem experiência. 

4.4 Discussão 
Os resultados obtidos, embora em parte já esperados, colocam em 

evidência algumas questões importantes. 

Em primeiro lugar, a diferença entre os grupos com e sem 

experiência com o cubo mágico deve ser analisada. Segundo os 

próprios participantes, a memória motora tem grande relevância 

nesse ponto, já que os jogadores experientes tendem a associar as 

sequências de movimentos no cubo ao movimento das mãos, e 

não mais às descrições em termos de faces. Porém, deve-se 

ressaltar que o principal público-alvo de um aplicativo didático é, 

justamente, pessoas sem experiência, e portanto a importância de 

uma implementação está no quão rápido é possível aprender a 

usá-la. Nesse caso, o jogo digital obteve maior sucesso que o 

físico. 

Além disso, as interfaces digitais apresentadas parecem 

corresponder às expectativas dos usuários, já que não foram 

observados defeitos que impedissem a manipulação ou a solução. 

5. CONCLUSÕES 
A adaptação de jogos de lógica do meio físico para o digital abre 

portas para uma nova maneira de se estimular o raciocínio lógico 

em crianças e adolescentes. Atividades antes limitadas à mídia 

física, como a resolução do quebra-cabeça apresentado e de 

muitos outros que estão caindo em desuso, podem ser 

compartilhadas, acompanhadas e expandidas de formas que 

apenas o software permite. 

Este projeto apresentou resultados interessantes até o momento. 

De fato, jogo digital foi implementado sem complicações 

seguindo a metodologia proposta, e mostrou-se de fácil utilização 

mesmo por parte de usuários sem experiência na resolução do 

Cubo Mágico. 

Porém, isso ainda não significa que o método utilizado é 

adequado para a adaptação digital para uso didático. Para verificar 

esse fato, novas pesquisas deverão ser realizadas para determinar 

até que ponto o jogo de lógica manteve o seu potencial didático. 

Neste caso, uma metodologia de pesquisa e um roteiro de 

execução serão adotados para determinar quais os resultados de 

interface com o usuário, interação humano-computador e de 

competências e habilidades de raciocínio lógico espera-se 

determinar. 
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ABSTRACT  
Education at its most basic, stems from a desire to preserve society. 

Our changing times, signified by a new educational reform, are an 

invitation to renewal, where teaching transmutes into an act of 

building in conjunction. The Technologies of Information and 

Communication (ICT) take on their meaning not only as a 

transmitter and disseminator of information, but as also as a 

medium of transformation. This study which is of qualitative 

character and situated in an exploratory paradigm, seeks to 

investigate the integration of the ICT into the Chilean educational 

system by referring to a group of teachers, administrative 

personnel, and students of the city of Talca, Chile. The general 

target of research is to propose a path to eventual incorporation of 

ICT into the teaching of specific subjects within the national 

curriculum: Language, mathematics, science, and history. The key 

findings demonstrate that the integration of ICT is incipient, 

affecting the motivation to learn, as well as pre-existing uncertainty 

in its use both due to the lack of training received by teachers and 

their lack of clear directives received. Thus, the implementation of 

a national educational platform which makes use of ICT is 

considered to be both feasible and desirable. 

Categories and Subject Descriptors 
Social and professional topic ~ Information systems education 

General Terms 

ICT, Education. 

Keywords 

ICT, teacher training, educational platform, students, motivation. 

 

1. INTRODUCTION  
The present work is conceived from a concern to know the state of 

art in relation to the use of ICT in our educational platform. While 

it is true that there exists the network Enlaces from MINEDUC 

(Chilean Education Ministry), the purpose of which is to 

incorporate technology into education through a variety of 

programs, the educational reality does not currently make use of its 

revealing findings, a fact which is reflected in the low performances 

displayed by students in the SIMCE (National Learning Results 

Evaluation Sistem) test.  

The latest SIMCE test results, dated 2013, show that there is a low 

use of ICT in the classroom, since “about 50% of the evaluated 
students fail to score the minimum established ICT skills.” [8] 

Thus emerges the expectation to inquire as to the possible factors 

that would affect these results. We sought to learn how ICTs are 

used by a group of students, teachers, and administrators of our 

educational system, as well as the impact of their use and the skills 

developed by the students.  

It is therefore suitable to investigate the subject from a different, 

qualitative perspective, due also to our society’s immersion in the 
digital world, in which the archetype of a student is that of a 

“digital native” [16] which requires an education congruent with 

modern times. It is also relevant to investigate their perceptions 

respecting the use of ICTs in the process of teaching and learning, 

which, viewed with practicality, will allow to generate ideas of 

future change, investigations of greater scope, and possible 

generalizations.  

2. CONTEXT DATA 
Currently, Chile seeks to improve in educational matters. One of its 

initiatives, supported by the use of technologies for education, 

“provides pupils and students the tools that will enable them to 

handle the ‘digital world’ and develop it, using technologies in a 
competent and responsible manner” [12]  

Enlaces was created by the Ministry of Education in 1992, “with 
the objective of constituting a national educational network 

between all the schools and lyceums subsidized by the government, 

and incorporate new technologies of information and 

communication into education” [7] Enlaces has been active ever 

since its inception, creating various projects to incorporate ICTs 

into the educational system. 

“Up until the year 2010 there was no concrete data to quantify 
progress in this area, which would allow us to establish a baseline 

concerning the level of ICT development and skill in students, or to 

promote wider and better use of ICTs in the national system.” [6]. 
Due to this lack of data, the SIMCE ICT (ICTs  Abilities for the 

Learning National Evaluation) measurement was developed, and 

put into effect in the year 2011.  

The second SIMCE ITC, IN 2013, was carried out with a sample of 

11,185 students, belonging to 492 schools and lyceums from all 

administrative units and regions of the country, and had a total of 

11,067 valid tests.  

In relation to national results, 46.9% of the students who took part 

in the test reached the minimum level, 51.3% reached the 

intermediate level, and 1.8% achieved the advanced level. The 

average national test result was of 247 points, an average which 

was only surpassed by the region of Coquimbo, with 259 points— 

a statistically significant difference [8].  

Generally, it is possible to surmise that there exists a low use of 

ICTs in the classroom. “Close to 50% of students evaluated, do not 

reach the minimum result in ITC skills” [8]. 

Consequently, it will be necessary to strengthen ICT competence in 

students; not only due to the desirability of technologic mediums as 
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a learning tool, but also due to the necessity to create citizens who 

are equipped for the modern world, where technology is of supreme 

importance. “ITCs are engines of growth and evolution in the 
betterment of education” [9]. 

It is proposed to foster the use of ICT tools as a resource to benefit 

the reach of academic achievement. “The ICTs can be used to 

create learning situations that stimulate students to challenge their 

own knowledge and build new conceptual paradigms” [13]. 

In terms of management, it is projected to obtain, through the use 

of educational platforms, real data concerning the development of 

students’ learning processes within a shorter time span. “The 
teacher’s evaluation of the students’ knowledge should develop in a 
continuous manner, and also at the end of the learning process. 

They should be based upon their contributions and creations in 2..0 

services, both by their quantity/quality, as well as by the 

evaluations and scores of their classmates, which will give a clearer 

idea of the present state of knowledge acquired and their 

aptitudes.” [11] 

Consequently, search more efficiently for information that will 

allow for the ability to provide better learning for students by 

promoting quality educational processes. “A decisive factor to 
ensure the development of nations” [20] 

In terms of management, the Ministry of Education in Chile has 

invested in providing technological resources to Chilean 

educational establishments under its jurisdiction. Regardless, said 

establishments have under-utilized the resources they have 

received. “Despite the efforts in infrastructure, studies indicate that 
the majority of teachers still do not utilize ICTs in their classrooms. 

The regular, widespread use of ITCs by teachers continues to be a 

challenge to public policy. The reasons for the under-utilization of 

ICTs are varied and well-researched: Limited preparation of 

teachers in centers of pedagogical training, insufficient time to 

become acquainted with pedagogical software, few models of 

classroom usage, low levels of confidence in the equipment 

provided, etc.” [10] 

Parallel to this, the policies proposed through the diverse programs 

have been lacking in their implementation. “The solutions that limit 
themselves to overlapping the purpose and the potential of the 

ICTs to the current curricular structure, without encouraging more 

profound reforms, are clearly insufficient. It is necessary to work 

on fundamental modifications to the programs of study, to the 

textbooks, to other materials and pedagogical technologies, as well 

as the policies of educational management, and, fundamentally, the 

policies of pedagogical training.” [1] 

3. THEORICAL FRAMEWORK 

One important aspect to reflect relates to the archetype of students, 

children, and young people of the 21st century, who are being 

subjected to an educational model created at least two centuries 

ago.  

“How to denominate these ‘new’ students? Some have called them 
‘N-Gen,’ for Net Generation, as well as D-Gen, for Digital 

Generation. To me, the designation which as appeared to be best 

has been that of “Digital Natives,” due to the fact that they have all 
been born, and have grown, under the “digital language” of games, 
video, and the Internet. How to denominate, on the other hand, 

those of us who, due to our age, have not lived so intensely that 

windfall but, obligated by necessity to keep up to date, have had to 

swiftly teach ourselves? I vote for ‘digital immigrants.” [16] 

Recognizing that teachers (digital immigrants) teach students 

(digital natives) with whom there is an obvious generational gap 

would seem obvious in today’s world. However, the actual 
pedagogical practices experiences in our nation’s classrooms do 
not account for the recognizance of a new archetype of student, one 

who demands profound transformations to their educational 

experience, both in form and depth. “The transition from a 
traditional classroom, an environment controlled by the teacher, to 

a digital classroom, implies for the teacher a professional, 

pedagogical, and organizational change of great significance.” [10] 

We are faced with a generation of student who learn in a different 

way. The stimuli which were once thought to be distracting now 

accompany them in their learning processes. “The digital natives, 
who are the students of today and tomorrow, are not the subjects 

for whom our educational system and process were designed.” [11] 

It is no longer strange for anybody to observe children and young 

adults doing their homework next to a television, wearing 

earphones that play their music and using a cellphone. It is strange, 

however, that this is actually their way of “concentrating.” “Digital 
immigrants do not believe that their students can learn successfully 

whilst watching television or listening to music, simply because 

they (digital immigrants) cannot.” [16] 

How can they successfully concentrate with so many distractions? 

Could it be that their cerebral capacity is unlike ours, and they are 

in fact more capable than we are to process a variety of stimuli at 

the same time? “We can say with certainty that their patterns of 
thought have changed.” [16] 

It is beyond dispute that they belong to a different generation, that 

of the 21st century, with a different language not only in regards to 

the “emoji” they use to express themselves, but also in regards to 
the modes of virtual communication they utilize, language that their 

teachers do not use with any regularity. “Our teachers are digital 
immigrants, who speak an antiquated language, are struggling to 

teach a population that speaks an entirely new language.” [16] 

This new generation of students is different. “the consumers, and 
soon-to-be producers, of almost everything that exists are the 

digital natives.” They are a generation of students who have a 
different language, in which technological has the role of 

protagonist. 

Then, it is not patently obvious to stress that said students are 

being educated by a generation of teachers who are digital 

immigrants, a fact that requires additional analysis. “From the 
point of view of Natives, their Digital Immigrant teachers too often 

turn their education into something that is not worth their attention, 

when compared to everything else that they experience. And then 

they are accused of not paying attention!” [16]. 

How can we successfully make teachers “connect” with their 
students? How do we conceive it to be feasible to teach in a 

situation where two different languages are being spoken? It 

appears to be indispensable to incorporate technology into the 

classroom, with all the considerations this implies. “The biggest 
obstacle to these new educational possibilities of which I am 

speaking would appear to be the resistance to renounce our known, 

comfortable customs.” [3] 

Technology could become an excellent medium to re-acquaint 

students with the desire to learn. “The first thing would be to 
delineate a little more what exactly makes up this generational 

gap,” and distinguish in these new generations of students the 



461

“capacities, interest, technological aptitudes, valuation of training 
and information that are completely orthogonal to the pre-existing 

ones.” [15] 

To think of introducing the use of ICTs in education implies, at 

least, a brief revision of the context in which we wish to situate 

these technologies. Today’s classrooms are populated with today’s 
students, and nonetheless the educational methodologies that are 

being used are still not updated, antiquated, and anachronistic. 

“Digital Immigrant teachers assume that students are still the same 
as they have always been, and the same methods that worked for 

teachers when they were students will now work on theirs. 

However, that supposition is no longer valid.” [16] 

Teachers, almost intuitively, have successfully accepted the usage 

of some technologies, incorporating into their classrooms digital 

resources which still do not go beyond making use of a projector to 

show power points slides which, finally, only emulate an old 

chalkboard full of notes to learn. “According to Cuban, less than 
5% of teachers have changed their teaching practices due to 

ICTs— they merely incorporate them to their pre-existing 

practices. This also holds true in universities. In summary, there 

has been no significant educational impact, to scale, due to the 

introduction of ICTs to educational systems.” [10] 

What is true is that these types of classes are still expositional, 

where the role of the students is considered passive. Constructivism 

proposes that learning be configured by and with the students 

themselves, a topic which has been widely omitted from the 

discourse.  

“It is hard to keep them attentive in a traditional classroom where 

content is distributed expositionally by the teacher, because 

students have the perception that this content can be readily 

consulted in the internet, shared among themselves, located from 

other sources, seen in different mediums. In conclusion, they tend 

to participate actively in the construction of their own knowledge.” 
[11]. 

If we stop to identify the present model that is most widely used in 

today’s education, it would not be difficult to recognize the 
persistence of an industrialized educational paradigm, in which 

schooling is done by block, en masse, from a badly-understood 

concept of equality, in which the idea of diversity and inclusivity 

are de-stressed. “When one descend from the pedestal and 
submerges in micro-reality, where finally everything is decided, it is 

easy to comprehend that the public service of education does not 

have to be uniform, that energetic solutions are de-bureaucratized, 

that the plurality of local responses is the only guarantee of respect 

for human dignity.” [4] 

Traditionally, schools have occupied a role of protagonist in 

learning, and have been recognized and centers that impart 

knowledge. This would be easily comprehensible if we imagined 

that those who are being taught arrive at schools as a “blank slate,” 

which is to say without any previous knowledge. However, reality 

has shown that each student, however young they may be, has 

myriad experiences that directly relates to the stimuli they have 

received in their environment.  

Thus, when a school receives students, it must propose a 

construction of learning in conjunction— not only imparting 

knowledge, but also considering the knowledge that each individual 

student contributes.  

In this way, a school can nourish their work with the contributions 

delivered by each member of its educational community. “It is clear 
that schools can be remade, revitalized, and renovated in a 

sustainable manner, not by decree, orders, or rules, but by taking on 

an orientation of learning. This means to make everyone who 

belongs to the system express their aspirations, take conscience, 

and develop their abilities in conjunction. In a school that can learn, 

groups who traditionally may have lacked confidence in one 

another—parents and teachers, educators and businessmen, 

administrative personnel and union members, people from within 

and without the schools, students and adults—can learn to 

recognize their common interest in the future of the educational 

system and what they can learn from one another.” [18] 

It is fitting; then, to rethink the paradigm that has been perpetuated 

up until the present time and still goes strong in numerous cases, 

mobilizing the actual educational practices. The alternative of 

constructivism, beyond proposing that the individual builds their 

own learning from a set of resources provided, rethinks learning as 

a vigorous and participative process which takes into account the 

student and their environment.  

Educational innovation requires an extensive revision of the 

potentialities within programs of study. The incorporation of new 

techno-pedagogical designs presents a new opportunity. Each 

subject could be transformed into a new possibility for educational 

innovation and other specifics of the processes of teaching, and 

learning.  

However, it is necessary to stress that the incorporation of ICTs 

into pedagogy do not symbolize an instant solution to achieve 

optimally efficient results in the educational process. Still, it could 

become a potential starting point for new innovations towards a 

better future.  

“…The digital ICTs allow us to create environments that integrate 

the known semiotic systems and widen human capacity to present, 

process, transmit, and share large quantities of information with 

ever-decreasing limitations of space and time, in an almost instant 

manner, and with an ever-decreasing economic cost.” [5]. 

The state of art in relation to the use of technologies in Chile is 

fundamentally based in the Enlaces network and its diverse 

programs. Among these is “Yo Estudio,” a platform which delivers 

interactive activities and tutorials from NTI to 12th grade. 

However, this platform is still in development.  

The network also offers digital textbooks, which deliver activities 

to support learning in technological subjects, where it also seeks to 

develop ICT skills as per the national curriculum. However, these 

are only supported up until the 6th grade.  

Even though the Enlaces network offers a great opportunity to 

incorporate ICTs into Chilean classrooms, it is still in the process 

of incorporating these on a massive scale, as almost all of the 

programs it offers are offered through participating projects, to the 

effect that its coverage is not provided to the entirety of the 

educational population of Chile. It also does not offer online 

evaluative alternatives of the learning objectives proposed in the 

national curriculum, which would permit feedback, and 

subsequently allow for the taking of decisions in a manner 

congruent to the educational process. “Feedback is understood to 
be a dialogical activity in which teachers and students analyze the 

results of evaluations in comparison to the proposed criteria, and 

proceed to take actions which would develop, and better, learning 

goals.” 
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4. METHODOLOGY 

This study is sustained on a qualitative paradigm of a documentary 

type, based on the revision of documents from which data 

concerning the thematic use of ICTs in Chile, and the world, has 

been selected and analyzed. It is also an exploratory study, because 

it seeks to provide a general vision concerning the object of study. 

Deductive methods have been used, based on the general 

information collected from a variety of documents by contrasting 

these to the information gathered through field data. The primary 

instruments utilized are group interviews of two groups: one of 

teachers and administrative personnel, and one of students.  

The study has been entirely made up of teachers, administrative 

personnel, and students from a variety of administrative 

dependencies. The general population of the study was divided into 

two groups: Digital Immigrants, encompassing teachers and 

administrators, and Digital Natives, encompassing students.  

In relation to the sampling, it was decided to use a theoretical one, 

with two groups of nine key informants in each one of these. All 

were from the city of Talca, Chile, and all fit the profile of the 

study.  

Data was gathered through the use of a list of eight questions, the 

same for both interviewed groups. These questions where framed in 

the need of answer to the present study´s objectives: What are 

ITCs? What ICTs are currently used in your educational 

establishment? What impact have these had? What skills do you 

believe would help develop the use of ICTs? How do you prepare 

your environment for the use of ICTs? How could you adapt the 

use of ICTs in your educational establishment? Do you believe that 

the student should build their learning paradigm, or should the 

teacher continue to be the epicenter of learning? Would you agree 

to use a platform in which the student is responsible for their 

learning, and the teacher occupied mostly a role of mediator?  

The processing and analysis of the data was performed in the 

manner of a qualitative investigation. Because of this focus, the 

data was processed based on the theory that “relates data in a 
systematic manner and analyzes them through a process of 

investigation.” [19].The processing began with the gathering of 

data, followed by its organization, its analysis, and finally the 

comparison of the results with those of the existing literature.  

This process began with an open encoding of each focus group, 

proceeded to do reading, analyzing paragraphs and sentences 

rescuing concepts; After this, an axial coding was done where 

possible relationships between dimensions and belongings that was 

observed were identified, giving rise to the use of categories, which 

received a definition, to be adjusted to the comments from 

respondents, allowing a new organization of the information. 

5. CONCLUSIONS 

A methodological triangulation, to order the information obtained 

through the two focal groups analyzed was used to clarify the 

results. The information was grouped in a segmented way: concepts 

associated with the question in accordance with the categories 

found. 

Responding to the objectives that supported this study and the 

research questions that enlighten up the search for information, it 

emphasizes the following findings: 

Concerning to the specific objectives, responding to the first of 

these: characterize the use of ICTs in the Chile, particularly in 

educational practice. 

The use of the Tics is characterized in questions N ° 2 and N ° 5. 

For teachers (immigrants) the use of ICTs is recognized poorly. Is 

possible that the problem is originate by the abandonment that 

teachers expressed, facing the fact of not having received an 

appropriate training that would give them tools for a proper use 

and consequently feel suitable in its use. In this respect, the 

students (native) expressed that current technologies are occupied 

in the same way that primitive technologies. 

In addition to the foregoing, the immigrants raised also difficulties 

regarding to preliminary disposal to receive ICTs, since resources 

lacks clear lines of action which would constitute, per, a risk for 

effective use of these, adding the obstacle of insufficient training 

they have received and don't have a specific time to include ICTs in 

their schedules. 

However natives expressed their hope in a future where the 

establishments are prepared to incorporate the use of ICTs. 

However, for now, the abandonment of the students is because of 

the fact of not receiving clear guidance from their teachers, 

highlighting that even though their educational establishments are 

equipped with technological resources, a complete use of these is 

not done, attributing it to the lack of training of their teachers. 

Responding to the second specific objective: show the most 

successful experiences of ICTs applications to education in Chile. 

It is not possible to show successful experiences because that 

information was not found throughout the participants answers. 

Only some comments from teachers who accused, not receive clear 

guidelines for the use of technologies are extracted and in addition 

students revealed a primitive use by their teachers.  

In certain times this use, even though was considered rudimentary, 

motivated them, as for example, when was presented a video or a 

good slide, since they stripped of the routine, taking them away of 

the ancient methodologies. However, submitting (teaching) 

occasionally a different methodology would not necessarily mean a 

competent use. 

Responding to the third specific objective: propose a path to 

incorporate ICTs in the classrooms as an indispensable condition 

of quality education. 

The possibility of proposing a path to incorporate ICTs in the 

classroom is characterized in the question N ° 8.  

There is willingness from teachers for the idea of using a platform 

that provides information in accordance to curricula, in addition to 

support in the evaluation process. The idea that the student is the 

responsible for his own learning seems acceptable for them, as long 

as he keeps its role as mediator of the learning and is trained fully 

in the use of this. 

Concerning to students, they recognize agreeing with the use of a 

platform that provides them information related to their study 

programs, they find attractive the idea of being responsible for their 

own learning, evoking memories of the experiences that have done 

in their establishment, about the use of ICTs; This fact has allowed 

them to feel that they can develop a job with greater autonomy, 

which motivates them.  

The desire for an updated education is manifest, as well, they 

propose the aspiration of a shift to a evaluative paradigm that 
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considers diversity, i.e., the individuality of each student, fact that 

nowadays is recognized in the approach of Universal design for 

learning (CAST, 2006), so also, such proposal of the CAST 

"passes to give greater flexibility to the curriculum, to the media 

and to the materials so that all the students can access to the 

learning. Doing this is more possible now than years ago using 

ICTs (information technology and communication) actively in the 

teaching-learning process, due to the characteristics of flexibility 

and versatility that have digital media"[14]. 

However the above, natives, estimate risky the incorporation of a 

platform in its current context, because they believe that the 

educational system is not ready it for now. 

Regarding to the research questions and responding to the first of 

these: what are ICTs currently working in Chile in education? 

Concerning the type of ICT that is used today, this is characterized 

in questions N ° 2 and N ° 3. 

The use of the technologies runs on a discrete way, students 

denounced a primitive use from their teachers, that is reflected in 

the mainly use of the overhead projector as well as an 

overutilization of the slides, emulating a change of the traditional 

slate by a projection of slides full of non-attractive texts. 

Responding to the second research question: what impact have had 

in Chile-ICTs in education? 

Regarding to the impact that ICTs have had in Chilean education, 

it’s possible to characterize such question in question N ° 3. 

Teachers expressed uncertainty, first of all because they claim that 

there are no clear guidelines on how to incorporate ICTs into 

learning. In addition, they consider the incorporation of 

technologies in the educational system as an incipient event, which 

does not allow them to refer about the impact of these. 

On the other hand, students consider a negative impact, due to a 

limited use of ICTs by their teachers, who uses the slides instead 

for the Board, issue attributed to the low preparation of their 

educators in the use of the technologies. However, they rescue 

some specific experiences where technologies were incorporated in 

the classroom; such situations have stimulated and motivated them 

to learn. 

In reply to the third question of the research: do skills develop the 

use of ICTs in Chile? 

Respect to the skills that develop the use of ICT in the students, it 

has been possible characterize their response in question N ° 4. 

In general it is possible to affirm that both teachers and students 

failed in identifying properly such skills possible to be developed 

through ICTs; however, teachers recognize the possibility of 

certain skills with the use of ICTs, like information and selection 

search among others. On the other hand students exposed their 

needs of not being left exposed and instructed on what to do by 

promoting the moral education in the use of ICTs. 

Responding to the fourth question of research: how can be adapt 

the use of ICT in the Chilean reality?  

It has been possible to characterize this answer in question N ° 6. 

According to the expressed will of teachers, there is difficulty to 

suit the use of technology in the classroom, mainly due to the lack 

of time for an incorporation of ICTs in the classroom, being for 

that reason restricted to the use of technology, essentially, slides. 

In addition students consider necessary to leave behind the 

traditional methodologies that do not consider their interests, that 

fact implies, adapt technologies in the classroom from an approach 

that includes a modern methodology: which interprets them as well 

as also protects them from potential risks. 

6. PROPOSAL 

Because of the above reasons the idea of an educational platform is 

thought, which considers a direct use of the technologies attending 

the dispositions of the national curriculum, but in a renewed way, 

in accordance with the current times "digital natives, students of 

today and tomorrow, are not subjects for which educational 

systems and learning processes were designed" [11] and to the 

interests of today's students: "digital natives" [16]. 

Finally responding to the general objective: propose a possible path 

to incorporate the use of ICTs in the educational practice in specific 

subjects: Language, Mathematics, Science and History, of the 

national curriculum. 

It is explicitly a proposal called "Platform for methodological 

update as a setting for effective learning," whose objective focuses 

on: providing real spaces within the educational field, which allows 

students to construct their own learning with the mediation of the 

teacher through the use of ICTs. 

Arises to incorporate in the classroom, the use of ICTs as a 

learning tool, benefiting the updating of pedagogical practices meet 

the interests and motivations of the students, using a renewed 

communication code, promoting through the use of ICTs, the 

construction of learning that generates interest and motivation to 

learn. 

Is explicit a propose called “the use of a platform Web, that 
contains for the students (through filters), information contained in 

the texts of study and that considers consistently the learning 

objectives of the study programs proposed by the Ministry of 

Education, in specific subjects of the national curriculum for 

primary education complete: language. mathematics, history, and 

natural sciences and in secondary education, all of the above 

mentioned, as well as chemistry, physics and biology. 

Jointly, enable a system that will allow assessments "in-line" where 

students have questions, in random order, associated with the 

themes taught in classes. Promoting and facilitating an effective 

evaluation process, contributing to a consistent and differentiated 

feedback according to the need of each student.  

In addition, the platform would offer teachers, a Bank of questions, 

graduated according to levels of achievement, regarding to Bloom 

(1956) taxonomy and updates, which allows the construction of 

evaluative instruments regarding to the taught, reducing the time of 

preparation and review of evidence, since the system will provide 

the right answers. 

The teacher and the management team of the educational 

establishment can count at the same time, with information on the 

progress of each student. Within their attributes, platform, offers 

innovative practices both methodological and evaluative, 

strengthening teaching and fostering quality learning. 

In addition proposes to guard the permanent updating of strategic 

methodologies for the achievement of learning outcomes (other 

than frontal or exhibition classes), where students manage their 

own learning. 
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The implementation of this system would allow a potential 

improvement in the effective learning of students; at the same time, 

in economic terms, would reduce public spending in school 

textbooks, as well as also, decrease expenses in training teachers in 

educational materials and the use of ICTs. 

Finally should be noted that according to the type of study made 

and of the limitations of the same, qualitative, is not possible to 

make generalizations concerning the thematic treated, however the 

finds of the same, have allowed to know the perceptions of the 

participating’s of the present study, respect to the ICTs in the 

educational area, with a greater depth. However it emphasizes the 

its limitations, as it is a particular and specific information of the 

consulted group. 

7. RECOMENDATIONS 

New research in a greater scope and possible generalizations, 

respect to the subject matter of the use of ICTs in the national 

educational reality, is recommended in order to elucidate the critical 

points that have not realized progress in educational facts from the 

use of information and communication technologies. 

The challenge is raised, both authorities and teachers have to first 

start hosting the nowadays students who require relevant changes 

to be attend, as long as it aspires on provide and deliver profitable 

and updated education that tribute to the teaching and learning 

process.  

What is essential now is to distinguish gaps between natives and 

digital immigrants. Agree on a common language, will open a 

essential dialogic movement, as a start point to a dialogic 

education, as proposed by Freire (1970), focusing on the person 

and their exchange with the community connection. 
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ABSTRACT 
Massive Open Online Course (MOOC) corresponds to an online 

learning in large-scale distribution model that has been growing in 

recent years. The platforms that implement this model allow 

togather students with different cultures, skills, and knowledge. 

Considering this diversity scenario, usability aspects can be 

decisive for keeping students in action after their enrolment. 

Therefore, this paper proposes the identification of how the 

studies that address MOOCs usability are being performed and 

reported. The goal is to understand which aspects are considered 

important, how they are measured, and what is the perspective 

adopted. The research method used was a quasi-systematic 

mapping that allowed us to identify that the usability aspects most 

relevant for these platforms are platform design, navigation, users’ 
feedback, and accessibility. In addition, the MOOCs evaluation 

focuses on data collection related to user experience and 

satisfaction supported by Likert Scale and Grounded Theory Data.  

RESUMO 
Massive Open Online Course corresponde a um modelo de 

distribuição massiva de aprendizagem online que vem crescendo 

nos últimos anos. As plataformas que implementam esse modelo 

permitem reunir alunos com diferentes culturas, habilidades e 

conhecimentos. Nesse cenário de diversidade, aspectos de 

usabilidade podem ser determinantes para manter os alunos ativos 

após sua inscrição. Assim, este artigo propõe-se a identificar 

como os estudos relacionados à usabilidade em MOOCs estão 

sendo conduzidos e descritos na literatura. O objetivo é 

compreender quais aspectos estão sendo considerados 

importantes, como estão sendo medidos e qual a perspectiva está 

sendo adotada. O método de pesquisa aplicado foi um quasi-

mapeamento sistemático a partir do qual foi possível identificar 

que os aspectos de usabilidade mais presentes no corpus analisado 

foram design das plataforma, estrutura de navegação, feedback 

aos usuários e acessibilidade. Além disso, as avaliações de 

MOOCs priorizam a coleta de dados sobre a experiência e 

satisfação dos usuários se apoiando em Escala de Likert. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
[Applied computing]: Education - Distance learning, E-learning. 

[Human-centered computing]: Human computer interaction 

(HCI) - HCI design and evaluation methods. 

Termos Gerais 
Measurement, Design, Human Factors. 

Palavras chaves 
Massive Open Online Course, MOOC, Usabilidade, Avaliação de 

Interfaces, Mapeamento Sistemático de Literatura. 

1. INTRODUÇÃO 
O Massive Open Online Course (Cursos Online Abertos e 

Massivos, do inglês MOOC) são plataformas virtuais de 

aprendizagem que têm como objetivo disponibilizar, para um 

grande número de alunos, a oportunidade de ampliar os seus 

conhecimentos de forma gratuita. Uma definição que poder ser 

adotada para MOOCs é de que estes representam experiências de 

aprendizagem inovadoras baseadas nas TICs, em plataformas web 

2.0 e redes sociais. A participação em um MOOC é aberta para 

qualquer interessado e envolve grande quantidade de material 

didático [9]. 

Segundo Siemens [18] o MOOC é dividido em dois tipos: (i) 

xMOOC, onde a pedagogia adotada consiste no professor como o 

perito no assunto e responsável por transmitir o conteúdo. Nele o 

aluno é apenas o aprendiz do conhecimento. Exemplos de 

plataformas que utilizam o modelo xMOOCs são Coursera, 

Udacity e edX; (ii) cMOOC, possui como pedagogia gerar 

conectividade entre os participantes. Neste, o importante é ter a 

visão do usuário (aluno) como gerador de conhecimento e da 

divulgação deste, compartilhando informações (vídeos-aula, 

exercícios, textos, etc.) com os demais participantes. Exemplos de 

plataformas que utilizam o modelo cMOOC são PLENK2010 

(Personal Learning Environments Networks and Knowledge), da 

Universidade de Athabasca e o CCK11 (Connectivism and 

Connective Knowledge 2011).  

Em 2014, as plataformas com a metodologia xMOOC ofertavam 

juntas aproximadamente 2000 cursos, que eram fornecidos por 

400 universidades de todo o mundo e possuíam uma média entre 

16-18 milhões de alunos inscritos [16]. Com a disseminação desta 

infraestrutura e metodologia de apoio ao ensino-aprendizagem, 

pesquisadores relatam que mesmo os MOOCs possuindo 

inscrições e conteúdos livres, as instituições veem o potencial de 

um novo modelo de negócios, pois para a obtenção de certificados 

de alguns cursos, os estudantes precisam pagar taxas que variam 

entre 30 e 50 dólares [7]. Levando em consideração o número de 

alunos inscritos nos cursos, estes valores podem fazer dos 

MOOCs um sistema sustentável. 

No entanto, para que a proposição de MOOCs seja promissora 

tanto pela perspectiva dos alunos, quanto das universidades que 

oferecem os cursos, a prática no uso de MOOCs precisa ser 

esclarecida a partir de alguns questionamentos importantes. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 465  - 470. Santiago de Chile.
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Embora seja perceptível o grande número de alunos interessados e 

inscritos nos cursos oferecidos, a quantidade de alunos atuantes 

ainda é pequena, sendo ainda menor, a taxa de alunos que 

concluem cursos. Um estudo realizado pela Faculdade de 

Educação da Universidade da Pensilvânia (Penn GSE), nos 

Estados Unidos, consultou 1 milhão de alunos inscritos em 

dezesseis cursos do Coursera e apontou que destes, apenas metade 

assistiu pelo menos uma palestra do curso selecionado. Além 

disso, a pesquisa indica que apenas 4% dos participantes em 

MOOCs concluem os cursos nos quais estão inscritos [13]. 

Adicionalmente, o jornal The New York Times publicou um artigo 

[15] a partir do qual é possível identificar que, mesmo as grandes 

plataformas Coursera, edX e Udacity possuindo alunos de todo 

mundo, a relação entre inscritos e concluintes dos cursos é baixa - 

apenas um em cada dez alunos inscritos conclui o curso. 

Nessa perspectiva, a partir de 2013, o problema de evasão dos 

alunos usuários das plataformas MOOCs passa a ser identificado e 

a se tornar alvo de pesquisas com objetivo de apontar quais seriam 

as potenciais causas das desistências No trabalho de Matta e 

Figueiredo [3] alguns fatores são associados à evasão, como a 

falta de disciplina do aluno, ou ainda a ausência de pré-requisito 

do aluno para realizar o curso. Além deste, de Souza e Souza [4] 

realizam uma análise do uso das plataformas Coursera, edX, 

MiríadaX, Udacity e Veduca e chegaram à conclusão de que uma 

interface mal planejada, que não seja eficaz e eficiente, pode ser 

responsável pela desistência de estudantes em ambientes de 

aprendizagem massivos. 

Adicionalmente, uma revisão de literatura realizada em 2015 por 

Balula [1] identifica que uma das possíveis barreiras encontradas 

na aprendizagem através dos MOOCs é a adoção do idioma inglês 

para apresentação dos cursos oferecidos. Isso acontece porque o 

público ao qual se destina é diversificado e apenas uma pequena 

parte deste possui formação suficiente na língua, sendo falantes 

não-nativos. Este cenário pode conduzir à sobrecarrega cognitiva 

dos participantes, dificultando a compreensão e o aprendizado do 

conteúdo abordado no curso. Uma das soluções apontadas neste 

trabalho é a disponibilidade dos cursos em vários idiomas 

facilitando assim a interação entre os participantes e favorecendo 

o aprendizado [1].  

Portanto, é possível observar que os problemas apontados na 

literatura por [1, 4] apresentam indícios relativos à influência de 

aspectos de usabilidade das plataformas MOOCs na permanência 

ativa dos alunos inscritos nos cursos. Considerando a usabilidade 

como o fator que assegura que determinados produtos sejam 

fáceis de usar, fáceis de aprender, eficazes, eficientes, seguros e 

agradáveis [17], ou ainda, que a usabilidade consiste na facilidade 

da interação com a interface de um determinado sistema e no 

julgamento desta por um conjunto de usuários [19], um mal 

projeto de interface, que afete a usabilidade e a interatividade 

entre aluno-MOOC, pode implicar negativamente no processo 

aprendizagem do aluno, favorecendo à evasão.  

Vale salientar que a usabilidade é apenas uma de muitas facetas 

ligadas a evasão nas plataformas MOOCs. Em [3] são 

apresentados facetas relacionadas as motivações pessoais e ao 

design instrucional. Para compreender os diversos aspectos 

responsáveis do problema de evasão, é necessário um estudo 

maior com diversas disciplinas - psicologia, educação, sociologia, 

etc. Porém o foco deste trabalho é na usabilidade, visto que é área 

de estudo dos pesquisadores. 

Diante do contexto descrito e considerando o crescimento das 

plataformas MOOCs [19], é relevante investigar as perspectivas 

de avaliação de usabilidade em MOOCs a fim de identificar   

quais aspectos de interface são considerados relevantes para a 

qualidade de uso e consequente manutenção dos alunos ativos nos 

cursos, favorecendo à conclusão destes; e como tais aspectos são 

mensurados nos processos de avaliação – considerando as 

perspectivas do especialista e dos usuários. Para tanto, adotou-se o 

método de pesquisa de um quasi-mapeamento sistemático de 

literatura. 

Este artigo está organizado em quatro seções, incluindo esta. A 

metodologia e a descrição do planejamento e execução do quasi-

mapeamento sistemático são apresentados a seguir. Os resultados 

alcançados são discutidos na seção subsequente. Por fim, as 

considerações finais são apresentadas. 

2. METODOLOGIA  
Este trabalho consiste na análise de estudos da literatura que 

abordam o tema de usabilidade em MOOC. Seu objetivo é 

identificar e fornecer informações relevantes sobre aspectos de 

usabilidade e instrumentos de mensuração considerados quando 

plataformas MOOCs são avaliadas sob a ótica da interface e 

interação. Consequentemente, a pesquisa se caracteriza como 

exploratória e bibliográfica, realizada a partir de um mapeamento 

sistemático da literatura. É importante ressaltar que todas as fases 

de execução de um mapeamento sistemático propostas pelo guia 

Kitchenham e colaboradores et. al [8] foram aplicadas neste 

estudo. No entanto, tendo em vista que a análise dos estudos 

primários selecionados foi realizada apenas com um avaliador, 

havendo a revisão dos resultados por outros dois pesquisadores, 

podemos classificar este estudo como um Quasi-Mapeamento 

Sistemático de Literatura [20].  

As subseções seguintes descrevem detalhadamente o protocolo de 

execução do Quasi-mapeamento sistemático adotado. A primeira 

subseção descreve o objetivo da pesquisa, seguida pela 

apresentação das questões de pesquisa definidas para o estudo. Na 

sequência, tem-se a indicação da seleção de fontes para pesquisa 

dos artigos e se detalha o processo de elaboração da string de 

busca utilizada para cada mecanismo considerado. Por fim, o 

processo de seleção dos artigos para extração de dados é 

apresentado, o que inclui os critérios utilizados para inclusão ou 

exclusão dos artigos para análise. 

2.1 Objetivo 
O objetivo deste Quasi-Mapeamento Sistemático de Literatura é 

identificar quais aspectos de usabilidade são apontados na 

literatura como relevantes na avaliação da interface e interação de 

MOOCs, tanto sob a perspectiva do usuário quanto do 

especialista. Antes de iniciar a condução deste estudo, foi 

realizada uma pesquisa exploratória para identificar a quantidade 

de artigos na literatura que abordassem temas correlatos à 

usabilidade em MOOCs. Cujo resultado indicou a viabilidade de 

realização do estudo. 

2.2 Questões de pesquisa 
Foram elaboradas quatro questões de pesquisa a fim de abordar o 

problema de pesquisa abordado: quais aspectos de usabilidade 

estão sendo investigados na literatura como influentes na 

qualidade de uso de MOOCs de forma a favorecer à evasão (não 

conclusão) dos cursos por parte dos inscritos. O mapeamento 

sistemático apresentado neste artigo pretende responder as 

seguintes questões de pesquisa:  

 QP01. Quais os aspectos de usabilidade (acessibilidade, 

navegação, idioma, design, layout e cores, densidade 
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informacional, etc.) são considerados relevantes para a 

avaliação da qualidade de uso de MOOCs? 

 QP02. O que se avalia em MOOCs sob a perspectiva do aluno 

inscrito (satisfação, aprendizado, experiência de uso, etc.)?  

 QP03. O que se avalia em MOOCs sob a perspectiva do 

especialista (heurísticas, métricas de acesso, etc.)?  

 QP04. Quais ferramentas são utilizadas para avaliação de 

MOOCs sob a perspectiva do usuário e do especialista? 

2.3 Definição seleção de fontes  
Adotou-se o Mecanismo de Busca Acadêmica (MBA) como fonte 

para seleção de artigos para composição do corpus do estudo. Os 

MBAs utilizados foram ACM, IEEExplore e Springer Link. Estes 

foram escolhidos por apresentarem boa avaliação [2] em trabalhos 

anteriores, relevância acadêmica e disponibilidade. Já o 

CiteSeerX, Wiley e ScienceDirect foram escolhidos por serem 

utilizados em outras pesquisas que relatam dos resultados de 

avaliações sistemáticas da literatura [6]. O mecanismo de busca 

Google Scholar foi descartado por retornar muitos resultados fora 

do escopo de estudo. Por fim, o Scopus não foi contemplado pela 

impossibilidade de acesso à plataforma no período da pesquisa. 

2.4 String de busca 
Para definição da string de busca foram realizados testes 

exploratórios a partir de palavras-chaves, além de validação com 

especialistas. Os resultados encontrados foram analisados para 

identificar se realmente os artigos respondem as questões de 

pesquisa do mapeamento. Como resultado a seguinte string foi 

formulada: (i) No título: MOOC, MOOCs ou Massive Open 

Online Course; (ii) No resumo (abstract): usability, accessibility 

ou user satisfaction; (iii) Durante o texto: Tools, methods ou 

approach.  

Para ampliar o número de artigos, foram adicionados na string 

nomes específicos de plataformas MOOC encontrados em 

análises ad hoc de estudos primários feito anteriormente: 

Coursera, edX, Udacity, Veduca e Miriada X. Cada MBA possui 

uma string de busca específica (formados distintos são utilizados 

por cada MBA), no entanto, com o mesmo valor semântico. Segue 

a formulação das strings de busca em cada engenho.  

 ACM: acmdlTitle:(MOOC or coursera or edx or udacity or 

veduca or miriadax) AND recordAbstract:(usability or 

accessibility or user satisfaction or user experience) AND 

content.ftsec:(+Tools +or +methods +or +approach) 

 ScienceDirect: TITLE:(Mooc); TITLE:(Massive Open Oline 

Course ); TITLE:(Miriadax) TITLE:(Coursera); 

TITLE:(Udacity); TITLE:(veduca); TITLE (edx) and 

abstract(mooc or moocs or massive open online course) : 

TITLE(mood or moods) and ABSTRACT(usability or 

accessibility or user satisfaction or user experience) 

 IEEExplore: (((“Document Title”:mooc) AND 
“Abstract”:usability) (“Document Title”:mooc) AND 
“Abstract”:accessibility) ((“Document Title”:mooc) AND 

“Abstract”:user satisfaction)((“Document Title”:mooc) AND 
“Abstract”: user experience) (“Documente Title”: massive 
open online course) (("Document Title":veduca) AND 

"Abstract":mooc) (("Document Title":coursera) AND 

"Abstract":mooc)(("Document Title":udacity) AND 

"Abstract":mooc); (“Document Title”:edx); (“Document 
Title”:miriadax)  

 Springer Link: title:(Mooc); title:(Massive Open Oline 

Course) title:(Coursera); title:(Udacity); title:(veduca); title: 

(miriadax); title: (edx)  

 CiteseerX: (Tools or methods or approach) AND title:(mooc) 

AND abstract:(usability or accessibility or user satisfaction or 

user experience); text:(Tools or methods or approach) AND 

title:(coursera or edx or veduca or udacity or miriadax) 

 Wiley: mooc or moocs or massive open online course in 

Article Titles AND usability or accessibility or user 

satisfaction or user experience in Abstract AND Tools or 

methods or approach in FullText; coursera or edx or udacity 

or veduca or miriadax in Publication Titles 

2.5 Critérios de Seleção dos Estudos 
Primários 
Para conduzir a seleção de estudos primários e facilitar as 

análises, foram definidos critérios de inclusão (CI) e critérios de 

exclusão (CE), com suas respectivas justificativas. Estes estão 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 Critérios de Inclusão e Critérios de Exclusão 

Critérios de Inclusão 
[CI.01] Artigos em inglês ou português: o artigo deve ser 
escrito em idioma que o avaliador esteja apto a realizar a 
leitura. 
[CI.02] Versão mais nova de artigos duplicados em mais de 
uma plataforma: em caso de artigos duplicados, selecionar 
aquele de versão mais recente. 
[CI.03] Artigos que no título possuam as palavras “MOOC”, 
“MOOCs” ou “Massive Open Online Course”, “Coursera”, 
“edX”, “Udacity”, “Veduca” ou “Miriadax”: alguns MBAs, 
mesmo com a expressão de busca definida, apresentam 
resultados que não se encaixam nas strings de busca, com isso, 
os estudos aceitos devem possuir no título ao menos uma das 
palavras estabelecidas na expressão de busca. 
[CI.04] Artigos publicados entre 2007 e 2016: 2007 refere-se 
ao ano anterior ao surgimento dos MOOCs, o início de 2016 
consiste no ano de realização deste estudo. 
Critérios de Exclusão 
[CE.01] Artigo com menos de quatro páginas: Possuem dados 
insuficientes para pesquisa. 
[CE.02] Artigo indisponível na web com acesso gratuito: a 
pesquisa não possui incentivos financeiros, impossibilitando a 
compra de artigos. 
[CE.03] Artigo não elenca aspectos de usabilidade em MOOCs 
ou não apresenta avaliação de MOOCs: por não contribuir na 
resposta as questões de pesquisa. 

2.6 Condução do Mapeamento 
Após o processo de planejamento e revisão do protocolo, foi 

iniciado a fase de seleção dos artigos. Logo, os estudos primários 

foram nomeados com identificação única para facilitar a 

manipulação das informações: Ex.: ID01, referente ao Artigo 01. 

Na 1a etapa (seleção preliminar) foram selecionados artigos que 

respeitaram todos os critérios de inclusão apresentados na Tabela 

1. É importante ressaltar que o foco da análise inicial foi no título, 

resumo e/ou palavras-chaves relacionadas às questões de 

pesquisa. 
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Na 2a etapa (seleção final) foram usados critérios de exclusão 

(Tabela 1) para retirar os artigos que não contribuíam com 

respostas às questões de pesquisa previamente definidas. Portanto, 

foi necessário realizar a leitura completa dos estudos selecionados 

na 1a etapa a fim de aplicar os critérios de exclusão. É importante 

deixar claro que apenas um critério de exclusão atendido já faz 

com que o estudo primário seja retirado da seleção final dos 

artigos. Após esta seleção, uma análise mais aprofundada dos 

estudos foi feita para a extração dos dados que respondem às 

questões de pesquisa estabelecidas. Os resultados alcançados e 

discussões sobre estes estão na seção a seguir. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Visão Geral dos Estudo Primários 
Inicialmente foram identificados um total de 1260 artigos. Na 

Tabela 2 é possível encontrar, na primeira coluna o Mecanismo de 

Busca Acadêmico (MBA) utilizado, na segunda coluna indica o 

número de artigos listados por cada MBA. Já a terceira e a quarta 

colunas representam o número de artigos incluídos nas 1a e 2a 

etapas de seleção de artigos, respectivamente. 

Tabela 2 Resultado da seleção de artigos 

Mecanismo 
de busca 

Expressão 
de busca 

Seleção 
Preliminar 

Seleção 
Final 

ACM 1084 69 06 
Springer Link 84 21 02 
ScienceDirect 20 20 01 
IEEExplore 42 40 07 
CiteSeerX 27 27 01 
Wiley 03 02 00 
Total 1260 179 17 

É possível observar que, após a seleção final (2a seleção), foram 

incluídos 17 artigos aptos a responderem ao menos uma das 

questões de pesquisa elencadas. Para ter acesso a lista completa 

com os artigos selecionados acesse o link1. Os MBAs ACM e 

IEEExplore retornaram maior número de artigos incluídos na 

listagem final.  

É importante ressaltar que a quantidade de documentos 

selecionados, em relação aos identificados inicialmente (17 e 

1260, respectivamente) chama a atenção. Esse número pequeno de 

artigos selecionados para um mapeamento sistemático é, de fato, 

comum neste tipo de estudo, tendo em vista a forma criteriosa de 

selecionar os mesmos. Esse percentual de exclusão de artigos 

também pode ser observado em outros estudos que descrevem 

mapeamentos sistemáticos [10, 14]. Adicionalmente, o 

surgimento e utilização de MOOCs é relativamente recente 

(2007), ocasionando assim poucos estudos relacionados a 

usabilidade das plataformas. 

3.2 Respostas às Questões de Pesquisa 
A partir da análise dos dados das publicações consideradas foi 

possível identificar quais os aspectos de usabilidade e meios de 

mensurá-los estão sendo adotados e relatados na literatura para 

avaliar a qualidade de interface e interação em MOOC. 

QP01. Quais os aspectos de usabilidade são apontados como 
relevantes no desempenho dos alunos no uso de MOOCs?  

                                                                   

1 http://bit.ly/2cMgAmo  

Observa-se que os aspectos de usabilidade mais explorados para 

avaliar a qualidade de uso (interface/interação) de MOOCs foram 

o design das plataformas (6/17), a navegação (6/17) e a 

acessibilidade (6/17), seguido pelo feedback (5/17) que os alunos 

tiveram ao utilizar as plataformas (dos cursos ou dos professores) 

e, com mesma frequência de ocorrência, a acessibilidade (5/17).  

Outros aspectos não ligados a usabilidade também foram 

encontrados nos estudos selecionados, são eles: Aprendizagem 

colaborativa (ID03); Pedagogia (ID11).  

É possível notar, ainda, que os estudos não focam apenas em um 

aspectos de usabilidade, a exemplo dos artigos ID01, ID02 e ID11 

exploram mais de 3 aspectos – possibilitando a compreensão da 

usabilidade a partir de diferentes fatores. 

Dentre os aspectos mensurados foi possível identificar aqueles 

baseados na perspectiva do especialista, assim como do usuário 

(aluno). Para dois casos (ID05 e ID13) uma perspectiva mista foi 

adotada. No entanto, a perspectiva de avaliação com base no 

usuário destaca-se como majoritária, contemplando 15 dos 17 

artigos (88%). O detalhamento sobre o que mensurar, para cada 

perspectiva (especialista e usuário), responde as questões de 

pesquisa 02 e 03.  

QP02. O que se avalia em MOOCs sob a perspectiva do aluno 
inscrito?  

Sob o ponto de vista dos alunos, a experiência do usuário 

apresenta maior recorrência nos artigos analisados (9/17). Em 

seguida tem-se a sondagem de satisfação (4/17) dos mesmos ao 

testar ou realizar um curso no MOOC; e avaliação do nível de 

aprendizado (3/17) do aluno – como satisfatório ou não – também 

foi contemplada em alguns estudos. 

QP03. O que se avalia em MOOCs sob a perspectiva do 
especialista?  

Considerando a perspectiva do especialista, a aplicação das 

heurísticas de Nielsen [12] possui duas ocorrências (2/17), e o 

framework Universal Design for Learning [5] e a análise das 

expressões faciais possuem mesma frequência de ocorrência nos 

artigos analisados (1/17) cada. 

É possível observar que a perspectiva de avaliação que considera 

o usuário se torna mais explorada que a do especialista. Uma 

possível justificativa para este fato pode ser associada a 

necessidade de investigar aspectos de usabilidade de MOOCs para 

usuários com diferentes perfis, culturas, habilidades, dado que os 

cursos oferecidos nestas plataformas possuem grande 

abrangência, e consequente diversidade de alunos inscritos. 

QP04. Quais ferramentas são utilizadas para avaliação de 
MOOCs sob a perspectiva do usuário e do especialista?  

A ferramenta mais utilizada para obter dados foi a Escala de 

Likert (4/17), seguida da avaliação de dados através da Teoria 

Fundamentada dos dados (3/17), o SortSide (2/17) para avaliar a 

qualidade e, o Guia WC3 2.0 (2/17) para avaliar a acessibilidade 

nos MOOCS.  

Também foram catalogados dez ferramentas diferentes, que são 

utilizadas apenas em um artigo, mostrando assim, a diversidade de 

ferramentas com o interesse de mensurar a qualidade em MOOCs. 

Entretanto, a falta de uma padronização é um problema, pois não 

permite que a coleta de dados seja homogênea e independente do 

avaliador, assim como não permite que trabalhos de avaliação de 

MOOCs diferentes sejam comparados.  
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Para ter acesso a tabela completa construída para análise dos 

artigos com informações de caracterização de cada artigo e a 

relação destes com cada questão de pesquisa acesse o link2. 

3.3 Publicações  
Após os estudos realizados em [13, 15] mostrarem disparidade 

entre quantidade de alunos inscritos nos curso e a quantidade de 

alunos que não concluem os cursos oferecidos nas plataformas 

MOOC, percebe-se a necessidade de investigar quais aspectos 

podem contribuir para a não finalização dos cursos. Este cenário 

reflete no crescimento do interesse de pesquisadores para 

identificar quais as potenciais causas de desistências. 

Considerando apenas os artigos que foram aceitos dentro dos 

critérios preestabelecidos neste trabalho, tem-se a confirmação do 

aumento do interesse no tema, uma vez que foram encontradas 11 

publicações em 2014 e 06 em 2015.  

O Quasi-Mapeamento sistemático realizado neste trabalho, de 

forma resumida, revela que 16 aspectos de usabilidade foram 

identificados nos artigos analisados, como de interesse em 

avaliações de MOOCs; as avaliações descritas nos artigos 

contemplam a perspectiva do usuário, do especialista e mista, 

sendo a primeira mais frequente nos estudos; havendo uma 

variedade de 14 instrumentos diferentes adotados para a coleta de 

dados. Portanto, seu resultado vai ao encontro dos estudo 

relacionados e reafirma a importância e a necessidade de que 

estudos sejam direcionados à compreensão sobre a qualidade de 

uso de MOOCs. 

4. CONCLUSÃO 
Este trabalho focou na identificação de aspectos de usabilidade 

que vêm sendo adotados para avaliar a qualidade de uso de 

MOOCs. Para tanto, um Quasi-Mapeamento Sistemático foi 

realizado para reunir estudos primários que abordam aspectos de 

usabilidade em MOOCs. Como já apontado em trabalhos 

anteriores [1, 4], o idioma é um fator que influencia no 

aprendizado dos conteúdos disponíveis nos cursos oferecidos nos 

MOOCs, principalmente quando seus usuários não possuem 

fluência na língua inglesa (idioma mais comum nas plataformas). 

Além da necessidade de internacionalização, os estudos 

analisados na seleção final deste trabalho de pesquisa indicam que 

elementos de interface, quando mal projetados, dificultam o uso 

dos MOOCs por seus usuários, sendo um aspecto relevante como 

uma das possíveis causas para que alunos inscritos não finalizem 

os cursos. 

De forma complementar, os resultados alcançados com o quasi-

Mapeamento Sistemático de Literatura, reforçam a importância e 

necessidade em direcionar esforços e pesquisas associadas à 

usabilidade em MOOCs. A relevância do tema é se evidencia 

devido aos problemas identificados neste contexto, descritos no 

corpus de artigos analisados, a saber: problemas com o design, a 

navegação e o feedback oferecido pelas plataformas; assim como 

problemas de acessibilidade. Considerando a abrangência do 

público que os MOOCs alcança, a acessibilidade deve ganhar 

notoriedade quando se pensa em usabilidade nestas plataformas de 

ensino, pois seu objetivo é de tornar possível que qualquer pessoa 

com acesso adequado se torne apta a desfrutar do conteúdo 

oferecido [11]. 

Um ponto importante a ressaltar é que existe uma predominância 

da avaliação da qualidade de uso de MOOCs a partir da 

perspectiva do usuário, sendo a experiência do usuário e sua 

                                                                   

2 https://goo.gl/VOML5x  

satisfação os aspectos mais investigados. Os trabalhos que 

exploram a perspectiva do especialista são menos frequentes, e se 

utilizam de avaliações heurísticas para identificar a qualidade das 

interfaces dos MOOCs. A abordagem mista, considerando as duas 

perspectivas (usuário e especialista) são minoria, sendo 

contemplados apenas por dois dos artigos analisados.  

Considerando que as avaliações feitas com o especialista possuem 

um teor mais técnico e direcionado para identificar problemas de 

interface (inconformidades), e que a perspectiva do usuário, mais 

subjetiva, permite identificar aspectos de satisfação e que refletem 

a experiência de uso, portanto, reflexos do processo interativo, a 

adoção de uma abordagem mista permite uma visão (e 

diagnóstico) mais abrangente, e complementar, sobre os aspectos 

de usabilidade em MOOCs. 

Foi observado ainda, que há uma grande variedade de ferramentas 

utilizadas para avaliar o MOOCs. A diversidade de opções indica 

a necessidade de instrumentos de mensuração direcionados para 

este propósito, ou adaptadas para a avaliação de MOOCs. No 

entanto a ausência de padronização nos instrumentos adotados 

dificulta a realização de uma análise comparativa entre os 

resultados obtidos na avaliação de MOOCs ou cursos a fim de 

identificar qual seria mais adequado à um contexto de uso 

particular. Este cenário pode incitar o desenvolvimento de 

pesquisas direcionadas à elaboração de uma suíte de instrumentos 

de mensuração que permita avaliar os MOOCs, e seus cursos, 

considerando diferentes perspectivas, de forma complementar. A 

“padronização” no processo de avaliação de MOOCs favorece a 
definição de uma linguagem comum a ser utilizada na 

comunidade cientifica que lida com o tema, assim como permite 

uma compreensão homogênea sobre os resultados alcançados. Em 

ambos os casos as avaliações realizadas para diferentes MOOCs 

ou cursos passam a ser passiveis de comparação.  

Embora a partir dos artigos analisados tenha sido possível 

identificar os aspectos relacionados à usabilidade avaliados em 

MOOCs, as perspectivas de avaliação (usuário e especialista), 

dimensões (experiência do usuário, satisfação, heurísticas, etc.) e 

ferramentas utilizadas para coleta de dados (questionário, 

entrevista, análise de expressões faciais, aDesigner, SortSide, 

etc.); e que todo o processo constituído em um quasi-mapeamento 

sistemático tenha sido realizado no escopo deste trabalho de 

pesquisa, os autores estão cientes de que existem algumas 

ameaças à validade do trabalho. Percebe-se fragilidade relativa ao 

pouco tempo disponível para planejamento, execução e análise 

dos resultados; à limitação de recursos humanos para execução do 

mapeamento – ameaça à validade interna; assim como, ao baixo 

número dos artigos selecionados para extração de dados – ameaça 

à validade externa. Este cenário não permite, portanto, que as 

análises realizadas sejam conclusivas e generalistas.  

Mesmo assim, é possível perceber que a plataforma MOOC tem 

grande potencial para disponibilizar cursos de qualidade para um 

grande número de pessoas, através da educação à distância. 

Porém, a discrepância entre o número de inscrições realizadas e 

quantidade de alunos concluintes dos cursos oferecidos por estas 

plataformas levanta questionamentos que ainda precisam ser 

investigados e respondidos. É relevante que esforços sejam 

direcionados à compreensão sobre a qualidade dos MOOCs 

considerando os fatores de usabilidade (abordados neste trabalho 

de pesquisa) mas também fatores humanos, sociais, culturais, etc. 

que influenciam no uso destas plataformas. Além disto, se faz 

necessário uma melhor compreensão sobre o Design Instrucional 

adequado para estas plataformas e suas particularidades, 

observando a própria estruturação metodológica e pedagógica 
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adotada pelos cursos nos MOOCs, assim como os perfis dos 

usuários contemplados. 

Diante do exposto, como proposição de continuidade deste 

trabalho de pesquisa, pretende-se aprofundar os estudos sobre a 

qualidade de uso em MOOCs. Dentre as possibilidade, percebe-se 

a necessidade de aprimorar as abordagens para avaliação destes 

recursos educacionais a fim de permitir a coleta de dados sob 

diferentes perspectivas (especialista e usuário) para que estas 

possam ser analisadas de forma complementar. Além disto, a 

coleta de dados deve ser coordenada para permitir que 

diagnósticos de dimensões distintas possam ser obtidos e 

correlacionados (usabilidade, experiência do usuário, satisfação, 

desempenho, heurísticas, etc.). Bem adiante na pesquisa, 

vislumbra-se a concepção de uma suíte de instrumentos para 

coleta de dados, uma macro estrutura de avaliação, que permita 

correlacionar dados sobre o perfil dos usuários, seu 

comportamento no uso de MOOCs e como estes usuários 

percebem a experiência de uso (satisfação); sobre proposta 

pedagógica do curso e o design instrucional adotado; e, por fim, 

com a qualidade da interface com base nos preceitos do design da 

interação considerando normas e heurísticas de usabilidade 
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ABSTRACT 
This paper presents the advances of investigation on the 

incorporation of ICT tools in the natural sciences classroom in 

cycle 2, corresponding to the 3º and 4º of primary education. 

Considering the characteristics of the scientific thought in children 

of ages between 7 and 11 years, besides the didactics in natural 

sciences education and his joint with the characteristics of human 

development of this cycle, in search of learning tools that should 

allow approximations the scientific knowledge. Its present partial 

results of observations in class in uses of interactive experiments 

and interviews to students of 4 º, which demonstrate that the use 

of ICT tools appears as an alternative in the classroom that favors 

for motivation, participation and experimentation; development 

characteristics of the scientific thought in this stage, natural 

sciences didactics and development axis of the cycle. 

RESUMEN 
En este documento se presentan los avances de investigación 

sobre la incorporación de herramientas TIC en el aula de clases de 

ciencias naturales de ciclo 2, correspondiente a los grados 3º y 4º 

de básica primaria.  Considerando las características del 

pensamiento científico en los niños de edades entre los 7 y 11 

años, además de la didáctica en la enseñanza de las ciencias 

naturales y su articulación con las características de desarrollo 

humano del ciclo, en la búsqueda de herramientas de aprendizaje 

que permitan aproximaciones al conocimiento científico.  Se 

presentan resultados parciales de observaciones de clase en las 

que se hace uso de experimentos interactivos y entrevistas a 

estudiantes de grado 4º, los cuales demuestran que el uso de 

herramientas TIC se presenta como una alternativa en el aula que 

favorece la motivación, la participación y la experimentación;  

características acordes al desarrollo del pensamiento científico en 

esta etapa, la didáctica de las ciencias naturales y eje de desarrollo 

del ciclo. 

 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and education]: Computer Science education. 

Keywords 
Ciencias naturales, didáctica, educación primaria, herramientas 

TIC. 

1. INTRODUCCIÓN 
En Colombia, la enseñanza de las ciencias naturales en básica 

primaria tiene por objetivo orientarse a la apropiación de unos 

conceptos clave que se aproximan de manera explicativa a los 

procesos de la naturaleza, así como una manera de proceder en su 

relación con el entorno marcada por la observación rigurosa, la 

sistematicidad en las acciones, y la argumentación [13]. 

La enseñanza de las ciencias naturales en el país se imparte en el 

curso de la reorganización curricular por ciclos. Para la Secretaría 

de Educación de Bogotá, un ciclo educativo se considera como el 

conjunto de condiciones, programas, estrategias, recursos, 

acciones pedagógicas y administrativas articuladas entre sí, 

orientadas  a  satisfacer  las necesidades  cognitivas, socio-

afectivas y de desarrollo físico-creativo, de  niños, niñas y 

jóvenes.  Un ciclo abarca varios grados y está conformado por  

grupos de estudiantes de edades establecidas desde una 

perspectiva de desarrollo humano. En el caso del ciclo dos de 

básica primaria su eje de desarrollo y aprendizaje se basa en el 

descubrimiento y la experiencia [20].  

En conformidad a este eje de desarrollo, algunas dificultades en la 

enseñanza de las ciencias naturales en el ciclo 2 se presentan en el 

alcance de sus objetivos, entre los que se encuentran que los 

estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes 

requeridas para explorar fenómenos y resolver problemas. Este 

objetivo, constituye un desafío para el desarrollo infantil, puesto 

que les exige a los niños el dominio en los modos de realizar 

búsquedas y analizar los fenómenos naturales, así como establecer 

relaciones diferentes entre los fenómenos del mundo real desde la 

perspectiva científica y su aproximación en la vida cotidiana. 

Lo que la escuela propone con la enseñanza de la ciencia implica 

desde el punto de vista cognoscitivo un trabajo de transformación 

de la conciencia a partir de lo que los sujetos tratan de dominar 

(conceptos científicos) y sus intentos por articularlos con los 

fenómenos cotidianos que tiene a mano [21] y [23]. 

De allí parte la formulación de diferentes herramientas para el 

aprendizaje de las ciencias naturales en las aulas, que buscan la 

formación de competencias científicas.  Como parte de ellas, las 

herramientas virtuales de aprendizaje, se presentan como 

estrategias que pretenden aproximar al estudiante a estas 

competencias a través de la interacción con diferentes contenidos 

y actividades de carácter informativo e interactivo. 

La integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza en las 

instituciones educativas, se presenta como una alternativa de 

transformación para estos escenarios a partir de la incorporación 

de herramientas tecnológicas que permiten el acceso a la 

información y el conocimiento.  Como lo señala Ortíz [15] estas 

herramientas pueden contribuir a aspectos tan importantes como 

el desarrollo cognitivo, la promoción de habilidades básicas y 

aptitudes, el mejoramiento en los vínculos comunicativos, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento de los 

autores en las comunidades educativas. 

En el campo de la educación en ciencias, se ha venido 

reconociendo que la integración de las TIC para apoyar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje tiene un alto potencial de 

desarrollo [3] y [19]. Lo que indica que, las TIC por su naturaleza 

y características brindan una amplia variedad de herramientas para 

el diseño y ejecución de actividades didácticas dirigidas a que, en 

el contexto del aula o fuera de ella, los alumnos aprendan los 

contenidos de enseñanza y desarrollen las habilidades de 

conocimiento. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 471  - 476. Santiago de Chile.
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Por su parte, el uso de las simulaciones virtuales se presenta como 

“una representación interactiva de la realidad que permite a los 
estudiantes probar y descubrir cómo funciona o cómo se comporta 

un fenómeno, qué lo afecta y qué impacto tiene sobre otros 

fenómenos”. El uso de esta herramienta educativa estimula al 
estudiante para que manipule un modelo de la realidad y logre la 

comprensión de los efectos de su manipulación mediante un 

proceso de ensayo-error [6]. 

2.  ESTUDIOS RELACIONADOS 
En relación a las prácticas en el aula de clase de ciencias 

naturales, la investigación de Mares, Guevara, Rueda, Rivas & 

Rocha [9] tuvo como objetivo el análisis de las actividades 

académicas durante la enseñanza de las ciencias naturales en 

términos de los niveles de interacción en que las maestras 

promueven estos contenidos educativos en sus alumnos de 

segundo, cuarto  y sexto grado. 

La filmación y el registro de observaciones de clases, y la toma de 

muestras de productos académicos, permitió concluir que las 

actividades realizadas por las maestras eran acordes a los 

objetivos y contenidos establecidos, en el manejo de las clases los 

estudiantes actuaron como lectores, escuchas y repetidores de 

información, destacándose la falta de actividades que promuevan 

el análisis y la experimentación. 

Desde la perspectiva de los estudiantes, el estudio de las actitudes 

hacia las ciencias naturales se abordó desde las representaciones 

sociales y su influencia en el aprendizaje, en el estudio de 

Mazzitelli & Aparicio [12] quienes conformaron la muestra de 

estudiantes de escuelas privadas, estatales urbanas, estatales 

marginales y escuelas de la universidad. Como instrumentos de 

recolección de información utilizaron una encuesta que incluía las 

técnicas: Test de evocación generalizada y diferencial semántico. 

A partir del análisis de la información, se pudo concluir que, en 

general los alumnos manifiestan una actitud positiva respecto al 

conocimiento y aprendizaje de las ciencias naturales,  ya  que  lo  

consideran importante y útil, en relación con la necesidad para el 

estudio y el desarrollo cognitivo. Por otra parte,  consideran  el  

conocimiento de  las ciencias naturales como difícil.   

Es importante resaltar que a partir de los  análisis  realizados, 

infieren que los alumnos consideran que aunque hay un esfuerzo 

por parte de  los  docentes  en  diversificar  los  recursos  de  

enseñanza,  no  hay  una adecuación de los mismos a las 

necesidades de los alumnos,  lo que genera una actitud negativa.  

Hallazgo que se relaciona con las falencias anteriormente 

mencionadas sobre los recursos empleados por parte de los 

docentes para la enseñanza de las ciencias naturales [12]. 

Relacionado a la construcción del conocimiento científico, la 

investigación de Castro y Ramírez [5] tuvo como objetivo el 

análisis de los aspectos que subyacen a la problemática de la 

enseñanza de las ciencias naturales para proponer orientaciones 

didácticas que contribuyan al desarrollo de competencias 

científicas en estudiantes de básica secundaria. La metodología de 

la investigación con carácter descriptivo-interpretativo y 

estructurada en dos etapas: la primera de diagnóstico, en donde se 

analiza la evolución y estado actual de la enseñanza de las 

ciencias naturales para el desarrollo de competencias, y la 

segunda, en la que se formula la propuesta didáctica desde la 

articulación de la investigación en el aula y la resolución de 

problemas.  

Entre las principales conclusiones del estudio, se establece que los 

ambientes y recursos para el aprendizaje de las ciencias no 

incentivan el desarrollo de competencias científicas, por el 

contrario es evidente el modelo de aprendizaje tradicional en el 

que el estudiante es un sujeto pasivo en su proceso de formación.  

También se afirma que es evidente la falta de espacios para la 

investigación, los cuales permitan actividades de observación y 

experimentación; formulando que la investigación en el aula y la 

resolución de problemas  son  alternativas  didácticas  que  

contribuyen  al  desarrollo  de  competencias científicas  y  a  la  

generación  de  una  nueva  actitud frente a la ciencia. 

En conclusión, se afirma el desarrollo de competencias científicas 

como un proceso complejo y prolongado, que está asociado  a  

expectativas  de  aprendizaje  a  largo  plazo,  que  deben  

articularse  con  las expectativas de corto plazo propuestas y 

evaluadas por el docente en el aula [5]. 

En el ámbito de incorporación de nuevas tecnologías a los 

espacios educativos, Talavera y Marcano [22] presentan una 

reflexión sobre las herramientas tecnológicas y operativas, y su 

aplicación en los modelos pedagógicos para ambientes de 

aprendizaje centrados en experiencias en tiempo real, y orientados 

hacia la enseñanza en red colaborativa y cooperativa. A través del 

análisis de contenido, se presentan la categorías: ambientes de 

aprendizaje, simulaciones virtuales y tecnología web. 

Con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de introducir 

estrategias tecnológicas novedosas en los planes de estudio que 

ofrezcan soluciones y motivaciones a los procesos de enseñanza, y 

se adapten a las diferentes necesidades.  Como reflexiones finales 

se incluyeron la necesidad de reflexión frente al quehacer 

educativo de los docentes para proponer nuevos modelos, el uso 

de la Web en la publicación de información a través de entornos 

de aprendizaje que permitan interactuar a los estudiantes, la 

creación de ambientes de aprendizaje centrados en el alumno, el 

uso de estrategias pedagógicas que utilicen esquemas interactivos, 

visualizaciones gráficas y aplicaciones sonoras que ayudan a 

representar situaciones y/o reproducir fenómenos difíciles de ver y 

hasta imposibles de imaginar, de explicaciones basadas en 

ejemplos, imágenes, demostraciones, animaciones, simulaciones y 

ejercicios, etc. que facilitan la adquisición del conocimiento a 

diferentes tipos de estudiantes.  Finalmente, que el uso de 

tecnología virtual, permite incorporar elementos motivadores 

propios de estos materiales de carácter audiovisual e interactivo. 

Para el caso específico de la enseñanza de las ciencias naturales, 

el estudio de Blancas y Rodríguez [3] presenta desde una 

perspectiva cualitativa la descripción de las herramientas 

tecnológicas empleadas por una maestra de biología de educación 

secundaria. Los hallazgos indican una práctica donde las 

herramientas tecnológicas se mezclan con ciertas relaciones y 

estilos de enseñanza centrados en la transmisión de información y 

poco innovadores.  Lo que lleva a concluir que lograr cambios en 

la enseñanza a través del uso de las tecnologías, implica dar 

sentido al uso de las mismas;  es decir, si bien éstas tienen 

características reales que posibilitan o amplifican la acción de 

enseñar, también presentan características que son construidas y 

percibidas por el maestro, y que en consecuencia le permiten 

ejecutar ciertas acciones. 

3. REFERENTES TEÓRICOS 
3.1 El pensamiento científico en los niños 
El desarrollo de la inteligencia en los niños, en particular en los de 

edades comprendidas entre 7 y 11 años, ha sido abordado desde 

diversas teorías y estudios del desarrollo;  entre ellos, se destaca la 

psicología de la inteligencia propuesta por Jean Piaget que se 

centra en esta etapa del desarrollo del niño y lo define a partir del 

estadio de las operaciones concretas. 
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Según el curso del desarrollo propuesto por Piaget & Inhelder [16] 

hacia los 7 u 8 años se presenta un nivel de operaciones concretas 

en las que se afectan las transformaciones de lo real por acciones 

interiorizadas como reunir, disociar, etc.  Se menciona que, estas 

operaciones son comunes a todos los individuos de un mismo 

nivel mental, e intervienen tanto en razonamientos privados como 

en intercambios cognoscitivos, estos últimos entendidos desde 

actos como reunir informaciones, ponerlas en relación o 

correspondencia, introducir reciprocidades, entre otros. 

En esta etapa de desarrollo, la presencia de operaciones lógico – 

aritméticas como espacio – temporales se encuentran y 

correlacionan, definiéndose en la categorización de objetos, la 

seriación que expresa las diferencias entre objetos y establece 

relaciones de orden, y el desplazamiento.  De esta forma, se 

configuran las clases, relaciones y números;  como también las 

agrupaciones cualitativas del tiempo y el espacio [17]. 

A medida que se constituyen las operaciones, se afirma que el 

niño avanza progresivamente hacia la cooperación que se aleja de 

la obligatoriedad y supone una reciprocidad entre personas que 

reconocen y saben diferenciar sus puntos de vista.  Relacionado a 

la inteligencia, esta cooperación se representa por una discusión 

conducida objetivamente, que se caracteriza por la colaboración 

en el trabajo, el intercambio de ideas, la crítica mutua, etc. Estas 

características, que definen el desarrollo de la inteligencia en el 

niño a partir de las operaciones concretas y su interacción con el 

mundo social, intervienen en los procesos educativos y a su vez en 

el aprendizaje de las diversas áreas del conocimiento, incluida la 

formación del pensamiento científico. 

Frente a esta postura piagetiana, Pozo & Gomez [18] afirman que 

en el estudio de la continuidad y compatibilidad entre el 

pensamiento cotidiano y el científico, la propuesta del 

pensamiento formal en la que los niños van construyendo las 

categorías básicas de pensamiento (tiempo, espacio, causalidad, 

número, etc.) es comparable con una descripción psicológica del 

conocimiento científico.  

Martí [10] resalta la capacidad del desarrollo del pensamiento 

científico en los niños con edades entre los 6 y 12 años, señalando 

que éste se condiciona a las experiencias educativas.  Por lo tanto 

requiere de un proyecto curricular bien articulado que facilite la 

adquisición de las competencias científicas  en el niño.  Las 

metodologías empleadas para este objetivo consistirán en la 

participación de los estudiantes en procesos de investigación 

“auténtica” es decir donde los alumnos estén directamente 
implicados y que conduzcan “por un lado al establecimiento de 
hechos a partir de la obtención de datos reales y, por otro, a la 

construcción de modelos explicativos sobre los hechos obtenidos 

por parte de los propios niños”. 

3.2 Didáctica de las ciencias naturales para el 
ciclo 2º 
En las actividades de enseñanza de las ciencias naturales,  

convergen las ideas y conceptos tanto de estudiantes como de 

docentes en un espacio de interacción.  En el curso de esta 

dinámica interviene la apreciación que hace el docente sobre las 

ideas de los estudiantes, además de los intentos de reformulación 

que hace sobre ellas para aproximarlas hacia lo científico. 

Más allá de esto, las consideraciones didácticas que intervienen en 

las actividades de enseñanza juegan un papel importante en la 

labor del docente, y por consiguiente en la aproximación que hace 

al conocimiento científico.  Desde la enseñanza de las ciencias en 

el segundo ciclo, esta transposición didáctica puede entenderse 

como “el proceso de selección de problemas relevantes e 

inclusores, es decir, aquellos inspirados en hechos y fenómenos 

del mundo que permitan la contextualización y sean potentes para 

trabajar con los alumnos la perspectiva científica” [2]. 

En este sentido, Bahamonde et al. [2] plantea que el diseño de 

estas situaciones didácticas contextualizadas, implica la relación 

de los contenidos de ciencias propuestos con los intereses de los 

niños y los hechos que sean significativos para ellos.  De esta 

forma, los hechos elegidos se plantearán como problemas, 

preguntas o desafíos sobre el funcionamiento del mundo y los 

diferentes fenómenos que ocurren en él;  conduciendo a los niños 

a la búsqueda de soluciones y respuestas.   

En concordancia, Adúriz-Bravo, Perafán y Badillo [1] señalan que 

la didáctica de las ciencias naturales debe facilitar las 

herramientas para conocer mejor el mundo y establecer relaciones 

propias de conocimiento significativo.  Para lo cual, la ciencia 

debería conectarse con las motivaciones de los estudiantes, es 

decir que "la actividad científica escolar no puede ser generada 

por problemas disciplinares epistémicos (internos) si estos no se 

conectan de alguna manera con los intereses de los estudiantes".   

Para la enseñanza de la ciencia, es necesario que los alumnos 

piensen en lo que saben acerca de su realidad, asimismo orientar 

para que esta información pueda ser confrontada con las opiniones 

de sus compañeros, la información que brinda el docente, la que 

aparece en los medios de comunicación, etc. La experimentación 

juega un papel muy importante en este proceso, ya que aparte de 

despertar la curiosidad en el estudiante, permite la comparación de 

nuevas situaciones con ideas previas, y lo aproxima a la 

explicación de porqué ocurren los fenómenos [4]. 

Los diferentes modelos didácticos que proponen y orientan las 

dinámicas de aula, están directamente influenciados por los 

contenidos y estándares curriculares que rigen la enseñanza de las 

ciencias naturales de acuerdo al grado y al ciclo.  Cuando se habla 

de la enseñanza por ciclos se hace referencia a la propuesta de la 

Secretaría de Educación de articulación pedagógica y curricular 

desde la perspectiva de desarrollo humano denominada 

“Reorganización curricular por ciclos”. 
Desde la perspectiva de educación de calidad, el proyecto de RCC 

tiene como fundamento pedagógico, el desarrollo humano 

centrado en el reconocimiento de los sujetos como seres 

integrales, con capacidades, habilidades  y dominios que deben 

ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida  tanto 

individual como social. Lo anterior implica centrar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el reconocimiento de las 

particularidades y necesidades de los estudiantes en las diferentes 

etapas de desarrollo, propiciando las condiciones que faciliten el 

acceso integral al conocimiento; constituido por los elementos de 

perspectiva de desarrollo humano cognitivo, socio – afectivo y 

físico – creativo, y sus diferentes componentes: 

 

Figura 1. Elementos que constituye la perspectiva del 
desarrollo humano desde la RCC. Secretaría de Educación 

Distrital (2011).  
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Conforme a los elementos que conforman la perspectiva de 

desarrollo humano de la RCC, se establecen las diferentes 

características según la edad, etapa de desarrollo y el grado de 

educación que cursan los niños, niñas y jóvenes;  y se presentan 

los cinco ciclos que definen la propuesta.  Estos ciclos están 

definidos por una impronta, un eje de desarrollo, la edad de los 

estudiantes y los grados o cursos correspondientes; los cuales van 

a definir la propuesta curricular y los objetivos de aprendizaje 

para las diferentes áreas de conocimiento. Esta organización, que 

se define a partir de las características de desarrollo humano la 

podemos observar en la tabla 1: 

Tabla 1. Características de cada ciclo de acuerdo con la 
perspectiva de desarrollo humano que reconoce la RCC. 

 
CICLOS 1º 2º 3º 4º 5º 

Impronta 
del ciclo 

Infancias y 

construcción 

de sujetos 

Cuerpo, 

creatividad y 

cultura 

Interacción social 

y creación de 

mundos posibles 

Proyecto de 

vida 

Proyecto 

profesional y 

laboral 

Ejes de 
desarrollo 

Estimulación 

y exploración 

Descubrimiento 

y experiencia 

Indagación y 

experimentación 

Vocación y 

exploración 

profesional 

Investigación 

y desarrollo 

de la cultura 

para el trabajo 

Grados Preescolar 1º 

y 2º 

3º y 4º 5º, 6º y 7º 8º y 9º 10º y 11º 

Edades 3 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 12 a 15 años 15 a 17 años 

 

Como puede observarse, en el ciclo 2 la impronta es cuerpo, 

creatividad y cultura; el eje de desarrollo descubrimiento y 

experiencia, correspondiendo a los grados 3° y 4° con estudiantes 

con edades comprendidas entre los 8 y 10 años.  Conforme a la 

impronta del ciclo, los procesos de enseñanza aprendizaje “están 
orientados al descubrimiento, de las relaciones entre los objetos y 

los fenómenos que surgen mediante su interacción, y a la 

experimentación, mediante la cual realizan modificaciones en sus 

nociones y conceptos previos, especialmente de cantidad, espacio 

y tiempo”. 

Estas acciones propuestas enmarcan las didácticas de aula en las 

diferentes áreas de conocimiento. Para el área de ciencias 

naturales en el ciclo dos,  la didáctica y sus acciones suponen una 

articulación con los contenidos, estándares y propuestas 

curriculares que se establecen para la enseñanza en las diferentes 

instituciones educativas del país. En Colombia, el documento que 

establece los estándares básicos de competencias en ciencias 

naturales  reconoce por un lado, que los estudiantes son sujetos 

constructores de conocimiento, que llegan a ella con ciertos 

saberes y desarrollo de competencias logrados en sus aprendizajes 

cotidianos, aprendizajes producidos a partir del intercambio con 

sus padres, vecinos, amigos, etc; pero también reconoce que la 

escuela se propone avanzar sobre dicho desarrollo con el que 

llegan los niños y niñas y que toda la comunidad educativa. 

Adicionalmente, considera que el desarrollo del pensamiento de 

los niños “avanza poco a poco hacia formas más complejas”.  Y 

propone que la educación en ciencias debe respetar este desarrollo 

pero a su vez promoverlo, por medio de la revisión de conceptos y 

la búsqueda de explicaciones que lleven a la generación de nuevas 

construcciones conceptuales.  Lo que implica que los estudiantes 

tengan el espacio y el tiempo para aproximarse a los problemas y 

asimismo profundicen en su comprensión [14]. 

Al respecto Candela [4] menciona que “la enseñanza de las 
ciencias naturales debe trascender la simple descripción de 

fenómenos y experimentos, que provocan que los alumnos vean a 

las ciencias como materias difíciles en cuyo estudio tienen que 

memorizar una gran cantidad de nombres y fórmulas”. 

Destacando así, la necesidad de promover en los alumnos el 

interés científico, aproximando la ciencia a sus propios intereses, 

y haciéndolos  partícipes en la construcción de su propio 

conocimiento.   

3.3 Incorporación de herramientas TIC en el 
aula de ciencias naturales 
Como una aproximación al conocimiento científico, la 

incorporación de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) se presenta como una herramienta de 

enseñanza de carácter participativo e interactivo para los 

estudiantes, desde las diferentes áreas del conocimiento. 

Marquès [11] recalca algunos impactos de las TIC en la 

educación, considerando el papel activo que deben asumir los 

estudiantes, debido al uso generalizado de las mismas en el 

quehacer diario de la vida escolar. Entre ellos el conocimiento y 

reproducción de las buenas prácticas con el uso de las TIC y el 

desarrollo de nuevos conocimientos y competencias que propicien 

la alfabetización digital. Asimismo, se resalta la necesidad de 

generar las condiciones y espacios para la integración de las 

herramientas tecnológicas que permitan un aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  

En el caso particular de las ciencias naturales, se presentan 

diferentes alternativas de recursos TIC para la enseñanza. Tal es el 

caso de los portales interactivos, juegos, laboratorios virtuales, 

simulaciones, entre otros. En este sentido,  las TIC por su 

naturaleza y características brindan una amplia variedad de 

herramientas para el diseño y ejecución de actividades didácticas 

a fin de que, en el contexto del aula o fuera de ella, los alumnos 

aprendan lo que es objeto de enseñanza [3]. 

 

Figura 2. Herramientas tic para el aula de ciencias naturales 

En concordancia, autores como López y Morcillo [8] mencionan 

algunos de las potencialidades para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de las ciencias naturales.  Entre ellos: 

 Facilitan el acceso a la información y por lo tanto pueden 

influir en el aprendizaje de determinados conceptos 

científicos. 

 Por su carácter interactivo y dinámico facilitan el desarrollo 

de procedimientos y competencias científicas, como la 

observación de fenómenos naturales animados, la 

sistematización de información, la medición, etc. 

 Ayudan a fomentar la actividad de los alumnos en el aula y su 

interés por aprender ciencias. 

La interactividad es fundamental, las herramientas TIC en el aula 

ofrecen formas e imágenes que permiten al alumno desenvolverse 

de forma sencilla en la exploración y búsqueda de solución de 

problemas, mediante el uso de entornos y simulaciones virtuales. 

Al mismo tiempo, se incentiva el interés hacia el entrenamiento y 

la experimentación en la realización de ejercicios y ejemplos que 

simulan situaciones reales, permitiendo la toma de decisiones 

oportunas y la motivación e interés por los contenidos [2]. 
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4. METODOLOGÍA 
Se formula una investigación de tipo cualitativo que utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Teniendo como objetivo la descripción del uso de herramientas 

TIC en el aula de ciencias naturales de estudiantes del ciclo 2º, se 

propone un estudio de tipo descriptivo, que busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis [7]. 

Los docentes trabajaran en el aula las herramientas TIC en las 

clases de ciencias naturales con dos cursos del grado 3° y dos 

cursos del grado 4°. Teniendo una muestra total de 2 docentes y 

136 estudiantes del ciclo 2 de una institución educativa de la 

ciudad de Bogotá. Respectivamente se realizarán las guías de 

experimentos interactivos: estados de la materia para grado 3° y 

propiedades de la materia para grado 4°. 

En función de conocer las actividades de clase de los grados 3° y 

4° y el logro de objetivos de aprendizaje en el uso de las 

herramientas TIC para el área de ciencias naturales, se proponen 

las siguientes técnicas de recolección de información: 

 Observaciones de situaciones de actividades de clase en el 

uso de herramientas TIC: con el objetivo de ver in situ el uso 

de instrumentos, las interacciones e interpretaciones en el 

curso de las actividades escolares de clase.  

 Toma de entrevista semiestructuradas a los estudiantes: para 

conocer su punto de vista sobre las actividades con 

herramientas TIC (experimentos interactivos) realizadas en 

clase de ciencias naturales. 

 Toma de entrevistas semiestructuradas a docentes: para 

conocer el papel, la importancia y los objetivos de las 

actividades que formula en el uso de herramientas TIC para 

el área de ciencias naturales. 

5. RESULTADOS PARCIALES 
Durante la observación del trabajo de aula realizado con los 

estudiantes de dos cursos del grado 4° en el uso del experimento 

interactivo “Arquímedes y la corona de Hierón” se presentan los 

siguientes hallazgos: 

Los estudiantes demostraron interés en el tema de la clase y en 

particular en el uso de computadores portátiles. Algunos de ellos 

trabajaron en parejas por falta de equipos. 

Se presentaron algunas dudas en la ejecución de las actividades, 

que el docente fue respondiendo durante la clase. 

Los estudiantes emplearon algunos conceptos científicos durante 

la ejecución de la actividad como: masa, peso, volumen y 

densidad. 

Se evidenció motivación e interés en la mayoría de los estudiantes 

por resolver el experimento y obtener las respuestas correctas.  

En especial, los estudiantes demostraron interés en el manejo de 

los elementos interactivos del experimento, en la observación de 

las diferentes reacciones, cambios y efectos de los diferentes 

materiales y elementos de medición que aproximan al aprendizaje 

de las propiedades de la materia. 

 

Figura 3. Fase inicial del experimento interactivo “Arquímedes y 
la corona de Hierón” 

El docente demostró interés por resolver las dudas e inquietudes 

de los estudiantes, al igual que un manejo adecuado de los 

conceptos y habilidad en el manejo de la herramienta interactiva. 

Algunas dificultades que se presentaron durante la ejecución de la 

actividad fueron la falta de participación de algunos estudiantes, y 

la distracción de estudiantes que ingresaron a otras páginas web. 

Al finalizar el trabajo de clase se entrevistaron a 5 estudiantes de 

cada grupo que participaron voluntariamente. Se indagó sobre el 

uso del experimento interactivo en el aula de clase, encontrando 

las siguientes ventajas y desventajas.  

Entre las ventajas se mencionaron la facilidad para reconocer los 

elementos que definen las propiedades de la materia, la 

oportunidad de participar en la manipulación de objetos y 

herramientas virtuales que conducen a experimentar los conceptos 

vistos en clase, y la experiencia de buscar por sí mismo las 

soluciones mediante ensayo y error lo que permite resolver dudas 

y aproximarse al conocimiento científico. La única desventaja 

mencionada fue la falta de claridad en algunas de las instrucciones 

del experimento, y la falta de orden y compromiso en la 

realización de las actividades de clase por parte de algunos de sus 

compañeros. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 
Según los resultados parciales, encontrados a través de la 

observación de clases con el uso de la herramienta TIC 

experimento interactivo “Arquímedes y la corona de Hierón” 
sobre las propiedades de la materia y la realización de entrevistas 

a estudiantes de grado 4º, se puede concluir  que esta herramienta 

se presenta como una alternativa de cambio frente a metodologías 

tradicionales de clase, en la que el estudiante actúa como un 

agente pasivo en la recepción de información, lo cual se evidencia 

en su motivación e interés por participar y resolverla de forma 

adecuada. 

De forma similar, se pueden resaltar algunos beneficios en el 

empleo de esta herramienta en el aula de ciencias naturales como 

la posibilidad de manejo de elementos interactivos que aproximan 

al estudiante de ciclo 2 al conocimiento científico, demostrado en 

el empleo de conceptos científicos al resolver las actividades del 

experimento y buscar las respuestas correctas a las preguntas. 

En concordancia con lo mencionado por Martí [10] esta etapa del 

desarrollo del pensamiento científico que se condiciona a las 

experiencias educativas, requiere de metodologías que permitan la 

participación de los estudiantes en procesos de investigación 

donde estén directamente implicados.  

Desde el uso de este experimento interactivo en el aula de clase, 

puede evidenciarse que la experimentación juega un papel muy 
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importante en este proceso de aprendizaje, ya que aparte de 

despertar la curiosidad en el estudiante, permite la comparación de 

nuevas situaciones con ideas previas, y lo aproxima a la 

explicación de porqué ocurren los fenómenos como lo menciona 

Candela [4]. 

Conforme al eje de desarrollo del ciclo 2 “Descubrimiento y 
experiencia” los objetivos de aprendizaje y planeación curricular 
se  orientan al descubrimiento de las relaciones entre los objetos y 

los fenómenos que surgen mediante su interacción, además la 

experimentación, mediante la cual realizan modificaciones en sus 

nociones y conceptos previos de cantidad, espacio y tiempo. Tal 

como se evidencia en la ejecución de la actividad con el 

experimento interactivo, en la cual los estudiantes interactuaron 

con los elementos de medición de propiedades de la materia,  

emplearon los conceptos científicos para solución de problemas y 

contrastaron sus ideas previas. 

Es importante resaltar que el proceso de análisis de información y 

presentación de resultados que se obtendrá a través de nuevas 

experiencias de observación de actividades en el aula, y entrevista 

a estudiantes y docentes permitirá ampliar la perspectiva del uso 

de esta herramienta TIC sus beneficios y dificultades.  Además de 

brindar bases para el análisis de otras herramientas en el aula de 

clase de ciencias naturales. 
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ABSTRACT 
This paper analyzes the application of edge Massive Open Online 

Courses - MOOC - higher education context. It provides a brief 

history, features and main types of MOOC as well as relates to the 

movement of Open Education. Demonstrates through literature 

mapping an overview of the studies published in the area, with the 

time frame the period between 2011 and 2015. The results indicate 

that the application of Open Online Courses and Massive in higher 

education is seen as an emerging issue and reveals a number of 

potential and challenges demanding a new approach of higher 

education institutions. It shows also that the studies on this topic 

are still incipient. 

 

RESUMO 
Aborda a aplicação dos Massive Open On-line Courses – MOOC 

– contexto do ensino superior. Traz um breve histórico, 

características e principais tipos de MOOC bem como os relaciona 

com o movimento da Educação Aberta. Demonstra através de 

mapeamento da literatura um panorama sobre os estudos 

publicados na área, tendo como recorte temporal o período entre 

2011 e 2015. Os resultados obtidos apontam que a aplicação dos 

Cursos On-line Abertos e Massivos no ensino superior é apontada 

como um tema emergente e descortina uma série de potencialidades 

e desafios exigindo uma nova postura das Instituições de Ensino 

Superior. Evidencia-se ainda que os estudos nesta temática ainda 

são incipientes. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and education]: Computer Uses in Education - 

Collaborative learning, Distance learning. 

General Terms 

Massive Open Online Course, Distance Learning, Paterns, 

Educational Technology 

Keywords 

MOOC; Massive Online Open Course; Higher Education; 

Emerging technologies 

1. INTRODUÇÃO 

Com a ampla utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC1, dos ambientes virtuais de aprendizagem e 

                                                                   

1 A terminologia Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

especificamente, envolve a aquisição, o armazenamento, o 

processamento e a distribuição da informação por meios 

mais recentemente no contexto da Educação Aberta, novas 

possibilidades podem ser agregadas à sala de aula tradicional 

trazendo a possibilidade de ampliação da interação professor-

aluno.  

As TIC impactam diretamente no processo de ensino-

aprendizagem, alterando a compreensão de tempo e espaço que a 

sala de aula tem oferecido.  

Nota-se que a integração das tecnologias às nossas ações alcança 

também a área da educação, haja vista que suas potencialidades 

podem favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Isso, 

porém, vai depender, obviamente, dos tipos de utilização que se faz 

desses recursos. 

Em um mundo tecnológico como o atual é impossível pensar a 

formação universitária distante dos recursos tecnológicos. Assim, 

várias iniciativas estão voltadas para o preparo dos professores não 

só para o uso dos instrumentos tecnológicos como instrumentos de 

ensino, mas, também, para orientar os estudantes para que se 

apropriem dos conhecimentos e habilidades necessárias ao uso das 

novas tecnologias em seu processo de aprendizagem. [2] 

Dessa maneira, nos domínios da Educação Aberta2, destacam-se os 

MOOC, acrônimo de Massive Open Online Course (Cursos On-

line Abertos e Massivos) que são capazes de levar, conteúdos e 

aulas de nível universitário de qualidade a qualquer lugar, além de 

fomentar uma aprendizagem em rede com o foco em processos 

colaborativos de aprendizagem. 

Neste sentido, importante se faz necessário identificar os estudos 

sobre a aplicação dos MOOC no contexto do Ensino Superior,  

uma vez que, em levantamento preliminar, poucos estudos 

relacionados à aplicação dos MOOC no contexto do Ensino 

Superior foram identificados verificando-se, portanto, uma 

oportunidade de explorar esta lacuna. Este trabalho então tem por 

                                                                                                               

eletrônicos e digitais, como rádio, televisão, telefone e 

computadores, entre outros. Resultou da fusão das tecnologias de 

informação, antes referenciadas como informática, e as 

tecnologias de comunicação, relativas às telecomunicações e 

mídia eletrônica [10] 

2 Santos [13] destaca que o termo educação aberta é utilizado 

atualmente no contexto dos chamados Recursos Educacionais 

Abertos (REA), trazendo consigo uma gama de novas práticas de 

ensino-aprendizagem que se popularizaram com o advento das 

tecnologias educacionais. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 477  - 482. Santiago de Chile.
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objetivo identificar, mapear e analisar os estudos sobre a aplicação 

dos MOOC no Ensino Superior.  

Para atingir o objetivo descrito, abordam-se, na seção 2 os 

conceitos, características fundamentais e tipologias dos MOOCs. 

Na seção 3 são descritos os procedimentos metodológicos que 

nortearam a condução desta pesquisa bem como as fases do estudo, 

na seção 4 são categorizados e analisados os resultados obtidos. 

Finalizando, na seção 5, são tecidas algumas considerações sobre 

panorama da aplicação dos MOOC no Ensino Superior. 

Ressalta-se que são identificados na literatura termos como 

“MOOC”, “Cursos Massivos”, “Massive Open On-line Course”, 
“Cursos on-line abertos e massivos”, tratados, na maioria das 
vezes, como sinônimos. Para este estudo, adota-se o termo MOOC 

(ou, no plural, MOOCs) como uma expressão equivalente às 

demais para fins de padronização terminológica. 

 

2. MOOC: CONCEITO, TIPOLOGIAS, 
APLICAÇÕES 
 

Em 2001, o MIT lançou o seu Open Course Ware (OCW) no 

intuito de disponibilizar  os materiais de todos os seus cursos na 

Web, com licenças garantindo a sua (re)utilização, modificação e 

redistribuição. Desde então, outras instituições, como a Open 

University do Reino Unido, aderiram à iniciativa de garantir a 

“abertura” permitindo o acesso aos conteúdos de seus cursos. Este 

conceito de acesso aberto à aprendizagem foi incorporado ao 

conceito dos Cursos Online Abertos e Massivos. 

O termo MOOC foi utilizado pela primeira vez em 2007 por Dave 

Cormier e Bryan Alexander definir o curso on-line aberto 

“Conectivismo e Conhecimento Conjuntivo”, desenvolvido na 
Universidade de Manitoba por George Siemens e Stephen Downes. 

Yuan; Powell [15] destacam que: 

A essência dos MOOC é o espírito da colaboração: além de 

utilizar conteúdo já disponível gratuitamente na web, boa 

parte é produzida, remixada e compartilhada por seus 

participantes durante o próprio curso, em posts em blogs ou 

fóruns de discussão, recursos visuais, áudios e vídeos, dentre 

outros formatos. (p. 5) 

O objetivo original dos MOOC era fomentar a relação aluno-

docente-conteúdo proporcionando acesso gratuito aos cursos para 

tantos interessados quanto possível.  

Eles podem ser encarados como uma extensão de abordagens de 

aprendizagem on-line existentes e oferecem uma oportunidade para 

(re)pensar sobre novos modelos de negócios que incluem elementos 

de educação aberta.  

Em contraste com cursos on-line tradicionais os MOOCs têm duas 

características principais, segundo Butcher (2012): 

 Acesso aberto - qualquer um pode participar de um 

curso on-line para livre; e 

 Escalabilidade - cursos são projetados para suportar um 

número indefinido de participantes 

Anderson [1] frisa que esta modalidade de curso tende incentivar a 

abertura em relação ao custo, ao uso de material didático aberto e 

abertura em relação à construção coletiva do conhecimento. 

Na literatura, são identificadas várias formas de classificação dos 

MOOCs. A mais conhecida parte do conceito de "abordagens 

pedagógicas" que pode ser observada na tabela abaixo: 

 

Tabela 1- Tipos de MOOC conforme a abordagem 
pedagógica 

Categoria Característica 

xMOOC 

Com abordagem eminentemente instrucionista, 

estes tendem a empregar um modelo de 

transmissão do conhecimento, através de 

gravações de vídeo de palestras, aulas e demais 

produções audiovisuais, podem incluir exercícios 

focados na memorização e reprodução. 

cMOOC 

Fundamenta-se no Conectivismo, o objetivo 

central está em fomentar a interação entre os 

participantes, constroem conhecimentos fazendo 

uso das conexões e links que se estabelecem 

dentro da esfera de interação social. 

Fonte: Adaptado de Hayes, 2015 

 

Ressalta-se, porém que outras formas de classificação e 

taxonomias para os MOOCs são descritas em diversas publicações 

científicas, podendo partir da perspectiva institucional, por 

funcionalidade, dentre outras.  

Outra aplicação importante é que os MOOCs podem servir de 

apoio e complemento às aulas tradicionais. Algumas iniciativas 

também estão voltadas para a formação continuada de professores 

(universitários, inclusive), como a Universidade Estácio de Sá, 

composta por diversas unidades de ensino em todo o Brasil que 

desenvolveu um Programa de Formação Continuada utilizando 

MOOC para que se institucionalizem mecanismos capazes de 

permitir a integração e o desenvolvimento do seu Corpo Docente 

[2] 
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Figura 1 – Portal Educare / Estácio 

Bastos; Biagiotti [4] demonstram que as plataformas que mais se 

destacam na oferta de MOOC são EDX  (www.edx.org), Udacity 

(www.udacity.com) e Coursera (pt.coursera.org). Ressaltam ainda 

que apesar de a maioria dos cursos exigirem proficiência em inglês, 

os países emergentes correspondem a 40% da audiência dos 

MOOC [...] O Brasil já corresponde a 5% dos usuários do 

Coursera, atrás apenas dos EUA (27%) e da Índia (9%). 

Os trabalhos acadêmicos sobre MOOCs começaram a aparecer na 

literatura revisada por pares (como periódicos, anais de congresso e 

revistas técnico-científicas) em 2008 apresentando um crescente 

número de estudos. Provavelmente, este fenômeno é semelhante às 

muitas outras tecnologias que despertaram interesse na comunidade 

acadêmica, como o Twiter, Facebook, dentre outros. [7] 

 

3. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 
 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa do tipo 

“estado da arte” que visa identificar, mapear e analisar os trabalhos 

sobre a aplicação dos Cursos On-line Abertos e Massivos no 

Ensino Superior.   

Romanowski; Ens [11] destacam que as pesquisas do tipo estado 

da arte se justificam por permitirem uma visão geral do que vem 

sendo produzido em determinada área do conhecimento e propicia 

uma ordenação que garante aos interessados observar a evolução 

das pesquisas na área, bem como suas características e foco, além 

de identificar as lacunas ainda existentes (p. 41). 

Este método inclui pesquisa em bancos de dados e motores de 

busca comumente utilizados no contexto acadêmico. Faz-se 

importante que as etapas de identificação dos trabalhos (artigos, 

teses, dissertações, etc.) sejam descritos e justificados para que a 

abordagem possa ser replicada por outros pesquisadores em 

estudos semelhantes. Neste sentido, os procedimentos 

metodológicos foram organizados em quatro etapas: 

 

 Identificação do Repositório de Informação  

 Definição das estratégias de Busca e Recuperação 

da Informação  

 Classificação e extração dos dados  

 Análise e categorização dos artigos 

 

O objetivo deste estudo foi localizar e analisar a literatura 

acadêmica relacionada à aplicação dos MOOCs no ensino superior 

para que se tenha uma compreensão do desenvolvimento de 

pesquisas na área, os métodos aplicados e as eventuais lacunas. 

Em relação à primeira etapa, foi feita a opção Portal de Periódicos 

da CAPES como principal repositório de informações, pois este se 

caracteriza como uma biblioteca virtual a produção científica 

nacional e internacional. Disponibilizando um acervo de mais de 37 

mil títulos com texto completo, 126 bases referenciais, 11 bases 

dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias 

e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual3. 

 

3.1 Processo de Busca e Recuperação da 
Informação 

As estratégias de busca adotadas na fase inicial deste mapeamento 

são fundamentais para o andamento pesquisa considerando que 

uma estratégia inconsistente pode trazer um grande número de 

trabalhos e possivelmente a pesquisa poderia ter outro 

encaminhamento. 

Para seleção dos artigos científicos, utilizou-se como enquanto 

estratégia de busca utilizou-se como palavras-chave “MOOC” or 

(ou) “Massive Open Online Courses” and (e) “Higher 
Education”, na interface de busca avançada do Portal Capes, tendo 

como recorte temporal o período de 2011 a 2015. 

A busca foi direcionada para qualquer campo (todos os campos) 

que contivessem os termos destacados acima. 

 

Figura 2 – interface de busca avançada do Portal Capes 

Importante ressaltar que se optou por adotar as palavras-chave na 

língua inglesa uma vez que a grande maioria das bases de dados 

que integram o Portal de Periódicos da Capes são internacionais. 

                                                                   

3 PORTAL DE PERIÓDICOS: missão e objetivos. Disponível em: 

www.periodicos.capes.gov.br. Acesso em: 01 dez. 2015. 
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Inclusive, o próprio Portal sugere que sejam utilizados termos em 

inglês considerando que a literatura científica é em sua maioria 

publicada em inglês, aumentando a recuperação da informação. 

Não havendo, entretanto, restrição que outros idiomas sejam 

utilizados no momento da busca.  

Os critérios adotados para a seleção dos artigos permitiram refinar 

a busca e recuperar os estudos relevantes e pertinentes ao objeto da 

pesquisa sendo descartados os demais itens coletados. Não foram 

observados itens duplicados. 

 

3.2 Classificação e extração dos dados 
Neste primeiro recorte, foram obtidos 351 artigos, distribuídos em 

12 bases de dados. Em seguida, novos filtros e critérios de busca 

foram adotados para aumentar a precisão e a granularidades 

resultados. Para tal, foram selecionados os artigos revisados por 

pares, escritos em português, inglês ou espanhol que estivessem 

com os textos completos disponíveis, chegando ao quantitativo de 

24 artigos, conforme ilustrado no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 1: Recuperação da Informação das publicações por 
base de dados (nov/2015) 

 

A base de dados “Science Direct” apresentou o resultado mais 

significativo (31%) em relação à quantidade de artigos 

recuperados, seguida das bases “Web of Science” (19%) e 
“Dialnet” (19%). 

Inicialmente não foi observado um padrão de recorrência em 

relação aos autores que mais publicam sobre a temática. No que se 

refere aos títulos de periódicos, foram identificados 16 títulos, 

destes se destacam "International Review of Research in Open 

and Distance Learning", com 17% dos artigos,  "International 

Journal of Information and Education Technology" e 

“Professorado” com 13%  das publicações cada um.  

 

 

 

3.3 Distribuição por ano de publicação 

 

Em relação ao ano de publicação, evidenciam-se os seguintes dados 

apresentados no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 2: Distribuição dos artigos por ano de publicação 

 

Percebe-se que há uma concentração nos últimos três anos, tendo 

um padrão de crescimento. Tal comportamento, talvez se justifique 

em função dos MOOC no Ensino Superior serem considerados 

como “tecnologia emergente” de acordo com o Relatório 
“Technologies in Higher Education: Mapping the Terrain”4 

publicado pela UNESCO em 2014. 

 

3.3 Distribuição por palavras-chave 
No conjunto dos artigos selecionados, foram identificadas 44 

palavras-chave diferentes. Essas palavras-chave foram informadas 

pelos autores e indexadas pelas bases de dados integrante do Portal 

de Periódicos.  

Para representar o conjunto de palavras utilizou-se a ferramenta 

TagCroud (www.tagcroud.com) para gerar uma nuvem de palavras. 

Os termos com maior destaque são as que mais se repetem como 

palavras-chave na lista, conforme ilustrado na figura a seguir: 

 

 
Figura 3: Representação por palavras-chave 

 
Dentro do esperado, os termos e-learning, online e education 

higher se destacam levando em consideração a escolha dos termos 

utilizados no processo de pesquisa no Portal de Periódicos. O 

termo Teaching (docência) também ganha destaque. 

                                                                   

4 UNESCO. Institute for Information Technologies in Education. 

Technologies in Higher Education: Mapping the Terrain. 

Disponível em: 

http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214737.pdf 
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4. ANÁLISE E CATEGORIZAÇÃO DOS 
ARTIGOS 
 

Os documentos relevantes foram identificados através de uma série 

de esforços de pesquisa, a partir de uma abordagem com base nos 

métodos utilizados em outros trabalhos do tipo “estado da arte”. 
Os itens foram classificados como relevante se o foco principal 

fosse explorar o conceito de MOOC e as relações com ensino 

superior, incluindo relatos de experiências, comparações de 

MOOCs ou suas abordagens pedagógicas.  

A grande maioria dos trabalhos traz uma breve introdução sobre os 

MOOCs, evolução histórica e abordagens. O maior foco dos 

artigos parece ser a preocupação com o conceito, tipologias, os 

desafios e tendências, enquanto outros temas relacionados às 

plataformas tecnológicas.  

Percebe-se ainda o interesse por esta modalidade de curso como um 

novo e potencial “modelo de negócios”. Os temas foram 

estratificados nas seguintes categorias: 

 

Categorização por temas 

Temática Principal 

A
rt

ig
os

-n
º 

% 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem 10 42 

Instituições de Ensino Superior 9 38 

Docência 5 21 

Objetos de Aprendizagem 2 9 

Totais 24 100 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Percebe-se que os estudos estão muito focados, 42% do total, nas 

plataformas e nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem que 

disponibilizam os MOOC. As mais citadas nos estudos são a 

Coursera, Udacity e MiriadaX, todas com fins lucrativos.  

Evidencia-se ainda que as Instituições de Ensino têm observado o 

crescimento da oferta do MOOC e já estudam formas de incorporá-

los no contexto acadêmico, gerando inclusive novos modelos de 

negócios. Outra grande preocupação está focada nos critérios de 

qualidade dos MOOC e da grande evasão dos alunos em relação a 

este modelo de curso. 

Os estudos em relação à Docência (21%) apontam a necessidade de 

formação continuada para os professores que, necessariamente, 

passarão a produzir conteúdos, adotar novas formas de interação 

com os alunos e com as instituições de ensino. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho foi realizado um mapeamento para identificar os 

estudos sobre a aplicação dos MOOCs – Massive Open Online 

Course – no contexto do Ensino Superior.  Pode-se verificar que a 

grande maioria dos trabalhos está relacionada com as categorias 

“Ambientes Virtuais de Aprendizagem” e Instituições de Ensino 
Superior que veem nos MOOCs uma oportunidade, um novo 

modelo de negócios. Entretanto, alguns estudos demonstram que a 

viabilidade econômica destes cursos ainda é um ponto de incerteza. 

Foram identificados poucos estudos relacionados ao papel do 

professor diante deste novo cenário de aprendizagem. A elaboração 

e a apropriação de conteúdos também carecem de estudos, uma vez 

que o público-alvo dos MOOCs é muito diversificado. 

Percebeu-se que, em se tratando de Brasil, ainda não há estudos 

aprofundados sobre os Cursos On-line Abertos e Massivos no 

Ensino Superior. Algumas iniciativas apontam o uso dos MOOC 

como estratégia de reforço para conteúdos no Ensino Médio, mas 

publicações ainda são muito incipientes.   

Com o mapeamento realizado foi possível ter uma visão da 

situação atual do tema em questão e foi possível constatar com os 

resultados que este é um tema em potencial, mas que necessita ser 

mais explorado devido potencialidades dos MOOC e que esta 

modalidade de curso pode trazer significativos avanços – e desafios 

– para os processos de ensino-aprendizagem, tanto nos ambientes 

formais quanto informais. 
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ABSTRACT 
Algorithm Premium (AP) is a software that aims attending 

students with intellectual disabilities (ID) that is inserted in the 

technical courses in computer science mainly, once those go into 

conventional classrooms without the necessary assistance for 

academic success. Considering these limitations, AP provides 

explanations and exercises about the algorithms on Narrative 

Description and flowchart form, using essentially graphical 

features with animations that reflect situations experienced daily 

by students, so that the content becomes understandable to those 

with some cognitive dysfunction. The tests were performed in the 

1st year of computer technician class of IFAM - Campus 

Parintins, where the high utilization rate of students confirmed 

that the tool was able to achieve the goal being used both by a 

common classroom, and by a student with ID. 

RESUMO 
Algoritmo Premium (AP) é um software que visa assistir um 

público composto, principalmente, por discentes com deficiência 

intelectual (DI) que estejam inseridos nos cursos técnicos em 

informática, em razão destes frequentarem as salas de aula 

convencionais sem a necessária estrutura para o seu êxito 

acadêmico. Para tanto, AP disponibiliza explicações e exercícios 

acerca dos algoritmos na forma de Descrição Narrativa e 

Fluxograma, utilizando essencialmente recursos gráficos com 

animações que trazem o contexto vivenciado pelos alunos em seu 

dia-a-dia, para que assim, o conteúdo se torne compreensível 

àqueles com algum tipo de disfunção cognitiva. Os testes foram 

realizados na turma de 1º ano do curso técnico de informática do 

IFAM – Campus Parintins, onde o elevado índice de 

aproveitamento dos alunos confirmou que a ferramenta conseguiu 

alcançar o objetivo estabelecido ao ser utilizada tanto por uma 

sala de aula comum, quanto por um discente com DI. 

Categorias e Descritores do assunto  
G17.035 [Algoritmos]: Procedimento constituído por uma 

sequência de fórmulas algébricas e/ou passos lógicos para se 

calcular ou determinar uma dada tarefa. 

 

Termos gerais 
Algoritmos. 

Keywords: Intellectual Disability; Algorithms; Narrative 

Description; Flowchart. 

1. INTRODUÇÃO 
Em meio a tantas mudanças no pensamento social ocorridas 

devido a expansão do conhecimento humano, hoje, um dos 

assuntos mais debatidos mundialmente é a inclusão dos 

deficientes nas atividades cotidianas, principalmente naquelas que 

dizem respeito à educação. 

Tantas discussões resultaram em movimento educacional 

inclusivo que trouxe às salas de aulas um grande desafio a ser 

enfrentado pelo corpo docente, uma vez que a abertura das portas 

das escolas à discentes com deficiência ocorreu sem estas estarem 

preparadas para atender um público que necessite de ferramentas 

pedagógicas diferenciadas, público este que dentre sua incontável 

diversidade, também é composto por DI, especificamente. 

Pessoas com DI geralmente possuem um significativo prejuízo 

cognitivo em razão de possuírem um desenvolvimento incompleto 

do funcionamento intelectual [1], entretanto, este é apenas um dos 

inúmeros impedimentos que os assolam. Tais limitações fazem 

com que essas pessoas não aprendam qualquer que seja o 

conteúdo, na mesma velocidade que as pessoas que não possuem 

deficiência [2], devido a isso, é imprescindível o uso de 

ferramentas que as auxiliem relativamente ao seu aprendizado. 

Um dos desafios dos educadores, segundo [3], é motivar e 

aumentar o interesse tanto dos alunos com DI quanto dos alunos 

sem nenhuma deficiência, durante o processo de aprendizagem. 

Para tanto, o uso dos recursos tecnológicos pode contribuir 

consideravelmente para que o objetivo seja alcançado, uma vez 

que estes ajudam a desenvolver o pensamento criativo e despertar 

processos psicológicos superiores dos seus usuários, com o intuito 

de aumentar seu grau de memorização, concentração e o 

desenvolvimento de seu raciocínio lógico [4]. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 483  - 488. Santiago de Chile.
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Contudo, dentro das pesquisas realizadas, não se encontrou um 

software que seja voltado à alunos com DI e que ensine a parte 

introdutória da disciplina de Lógica de Programação nos cursos 

técnicos em informática. Apenas foi constatado que a maioria dos 

softwares existentes auxiliam somente àqueles que possuem 

algum tipo de limitação física ou sensorial [5], a citar: software 

Headmouse, que é um software com base na interpretação dos 

movimentos de cabeça e gestos do rosto através de uma câmera de 

baixo custo e o fluxo óptico das imagens, sendo projetado 

especificamente para as pessoas com dificuldades de mobilidade 

nas extremidades superiores e controle reduzido da cabeça [6], o 

Player Ribená, que é um programa capaz de converter qualquer 

página da Internet ou texto escrito em Português para a Língua 

Brasileira de Sinais [7] e o LianeTTS, um aplicativo que analisa 

texto e o traduz em texto compilado no formato de difones para 

processamento e síntese de voz pelo sistema mbrola (sintetizador 

de voz baseado na concatenação de difones) [8], evidencia-se que 

estes auxiliam deficientes físicos, auditivos e visuais, 

respectivamente.  

Dessa forma, há uma grande carência no mercado de ferramentas 

disponíveis ao público em questão, carência esta que dificulta o 

aprendizado dos alunos que estão incluídos nos cursos e fere os 

direitos destes no que diz respeito não somente ao acesso à 

educação, ciência e tecnologia no ensino convencional, mas 

principalmente no êxito do desempenho acadêmico [9,10].  

É sabido que para obter o êxito na disciplina de Lógica de 

Programação é algo difícil tanto para alunos sem nenhuma 

deficiência quanto para aqueles que as possuem, visto que esta 

disciplina utiliza de linguagem altamente técnica, formal e 

abstrata, o que dificulta a rápida compreensão. Além disso, a 

construção de um algoritmo requer a interação de muitas 

capacidades cognitivas, o que torna o processo muito difícil para 

principiantes [4]. Entretanto, a aplicação de atividades interativas 

para o uso de conceitos de programação é de grande ajuda no 

processo de geração de conhecimento [3].  

Da mesma maneira, [4] corrobora que programas educativos 

apresentam características dinâmicas, que sugerem que as 

operações e interações dos algoritmos são melhores descritas por 

meio de representações visuais, o que acaba por se tornar uma 

estratégia para a diminuição das dificuldades sentidas pelos 

discentes. Em virtude dos fatos apresentados, observa-se que é 

necessária a utilização de modelos pedagógicos que ensinem por 

meio de demonstrações lúdicas, práticas e bastante detalhadas, o 

funcionamento das estruturas dos algoritmos na forma de 

descrição narrativa e fluxograma, ambas trabalhadas no início de 

todo e qualquer curso de informática. 

Em virtude disso, o AP foi criado com o intuito de possibilitar a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem na disciplina 

Lógica de Programação, por meio da sua implantação, de maneira 

a auxiliar os aprendizes na compreensão dos algoritmos. 

 

2. O USO DE FERRAMENTAS NO 
ENSINO DE LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO PARA DEFICIENTES 
INTELECTUAIS 

Apesar do pensamento de que o ensino da Lógica de Programação 

é voltado apenas para os cursos da área de informática, hoje, esta 

é ensinada em diferentes áreas do ensino superior uma vez que é 

vista como uma maneira de estimular o desenvolvimento do 

raciocínio humano [11] e permitir que todos os discentes 

consigam elaborar argumentos importantes para tomadas de 

decisões [3]. 

Todavia, é claro que alunos com DI tem uma dificuldade 

consideravelmente maior para a assimilação de conteúdos em 

geral, tanto que, de acordo com [5], estes alunos podem apresentar 

características capazes de limitá-los em habilidades que exigem 

atenção, memorização, compreensão de conceitos, generalização e 

abstração, que são elementos considerados primordiais para o 

êxito acadêmico.  

Contudo, embora estes possuam dificuldades para desenvolver 

estas habilidades e obter um bom desempenho acadêmico, já foi 

confirmado que uma das maneiras de fazer estes alunos superarem 

as suas limitações é estimulando-os adequadamente [5], levando 

em consideração as estatísticas que indicam que inseri-lo em um 

ambiente de ensino comum pode favorecer o seu desenvolvimento 

no que se refere aos conteúdos [12]. 

Além disso, ao estimulá-los, também se deve considerar que estes, 

em razão de sua deficiência, precisam relacionar os conteúdos 

propostos à algo cotidiano [13], em outras palavras, os conteúdos 

devem ser contextualizados com a realidade e apresentados 

ludicamente de maneira que chame a atenção destes e consiga 

promover uma maior compreensão. Como já citado, uma das 

formas de executar essa ideia é por meio da utilização de 

softwares, visto que a tecnologia é algo atrativo para estes. 

Contudo, a falta de ferramentas voltadas ao ensino da 

programação, especificamente, faz surgir uma necessidade de 

criação de um software projetado para o público em questão e que 

sirva como auxiliar no aprendizado dos conteúdos. 

Algoritmo é definido como regras formais, sequenciais e bem 

definidas a partir do entendimento lógico de um problema a ser 

resolvido [14]. A partir daí, percebe-se que o estudo dos 

algoritmos envolve um alto nível de abstração [15], o que é 

reafirmado por [4], quando este cita que para escrever programas 

de computadores corretos, os alunos precisam entender conceitos 

abstratos e em seguida, convertê-los em soluções concretas. 

Contudo, isso se torna difícil para boa parcela dos estudantes, que 

em sua maioria, não compreendem o que está tentando ser 

repassado [16].  

Geralmente, a dificuldade em aprender algoritmos se explica pelo 

fato dos estudantes não terem uma base sólida no que se refere à 

conteúdos de disciplina propedêuticas [17], o que os faz não 

conseguir organizar sua lógica e resolver os problemas repassados 

[18,19]. Em razão disso, há uma taxa de reprovação que chega a 

60% dentro dos cursos técnicos em informática visto que pelo fato 

dos algoritmos serem considerados o pontapé inicial de todos os 

outros conteúdos da grade curricular, a incompreensão deste gera 

um catastrófico resultado nos conteúdos sequenciais, que 

normalmente são a Descrição Narrativa e o Fluxograma [17,20]. 

A Descrição Narrativa consiste em analisar o enunciado do 

problema e escrever, utilizando uma linguagem natural, os passos 

a serem seguidos para sua resolução [21]. Geralmente, esta é a 

primeira forma usada nas salas de aula em razão de permitir o 

início das explicações relativas aos algoritmos, facilitando e 

simplificando o entendimento dos discentes uma vez que faz o uso 

da língua portuguesa para a resolução de problemas, que são, em 

grande parte, relacionados à temas cotidianos, como, por exemplo, 

quais são os passos necessários para fritar um ovo? Ou, quais os 

passos necessários para se fazer um café?  

Por sua vez, o fluxograma, é usado para mostrar de forma gráfica 

a lógica para resolver problemas, sendo que nesse processo 
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destacam-se passos individuais e o fluxo de execução [4]. Por 

ordem, este é o segundo conteúdo trabalhado, servindo para dar 

sequência à descrição narrativa, já que faz o uso desta na 

resolução dos problemas, porém de forma gráfica e não escrita. 

Dessa forma, possui como objetivo principal, mostrar aos 

discentes que os algoritmos possuem representações gráficas e 

que é necessário seguir uma ordem para haver um bom 

funcionamento do programa. 

Os fluxogramas são formados por caixas que contêm as instruções 

a serem executadas. Tais caixas são ligadas por setas que indicam 

o fluxo das ações. Algumas caixas especiais indicam a 

possibilidade do fluxo seguir caminhos distintos, dependendo de 

certas situações que podem ocorrer durante a execução do 

algoritmo [22]. Ademais, a estrutura do fluxograma é composta 

por símbolos padronizados que são utilizados para representar a 

entrada de dados, processamento, início, fim, saída de dados, 

decisão e conector, como mostra a Figura1. 

 
Figura 1. Formas geométricas que compõem a estrutura do 

fluxograma. 
 

Com esses símbolos, podem-se realizar atividades que utilizam a 

estrutura do fluxograma, atividades estas que podem envolver 

tanto as situações do dia-a-dia quanto cálculos matemáticos, como 

exibido nas Figura 2.  

 

 
Figura 2. Exemplo de utilização do fluxograma com 

problemas matemáticos. 
 

Desse modo, praticar atividades que abrangem a Descrição 

Narrativa ou o Fluxograma força os estudantes a treinar como ser 

mais claro e objetivo na resolução de problemas, para que assim, 

os mesmos possam entender que os aparelhos eletrônicos 

utilizados diariamente não são capazes de tomar decisões e sim, 

de seguir a sequência lógica pré-estabelecida. 

3. METODOLOGIA 
Muito se tem escrito sobre métodos, metodologias, ferramentas, 

ambientes, práticas e técnicas adotadas no ensino de Algoritmos 

[23], contudo é notório que a maioria das metodologias atuais não 

possibilitam tratar cada aluno de maneira diferenciada, já que não 

levam em consideração que estes não são iguais [4], o que 

prejudica o aprendizado dos estudantes em geral. 

Portanto, ao desenvolver um software voltado para deficientes 

intelectuais, deve-se levar em consideração as características 

destes, pois, para que qualquer programa possa atingir todo o seu 

potencial, é necessário projetar uma interface com o usuário de 

maneira a combinar as habilidades, expectativas e experiências 

destes [5.5]. Em virtude disso, AP explica os conteúdos 

introdutórios da disciplina Lógica de Programação separadamente, 

buscando atender e motivar os alunos por meio de recursos que 

facilitem o aprendizado destes, como imagens, formas 

geométricas e interação software-usuário que juntos, explicam 

clara e objetivamente os assuntos. Assim, o software disponibiliza 

duas áreas distintas que fornecem a explicação do conteúdo e 

exercícios de fixação. Assim, o aluno que utilizar a ferramenta, 

pode escolher se deseja estudar a Descrição Narrativa ou o 

Fluxograma, como exibido na Figura 3.  

Ademais, AP dispõe de um auxiliar eletrônico denominado DIM, 

que aparece em todas as telas do programa trazendo consigo as 

explicações e informações que se referem ao uso de todas as 

funcionalidades existentes do software. O DIM, apresentado 

visivelmente na Figura 4, foi pensado minuciosamente, levando 

em consideração as características comportamentais e cognitivas 

dos alunos com DI, que são adeptos de rotinas e repetições. Em 

razão disso, DIM está sempre localizado no canto inferior 

esquerdo para auxiliar e facilitar o aprendizado dos discentes 

relativamente aos conteúdos trabalhados. 

 
Figura 3. Tela inicial do software trazendo consigo o auxiliar 

eletrônico DIM. 

 

 
Figura 4. Exibição da explicação do Algoritmo Descritivo feita 

pelo auxiliar eletrônico DIM. 
 

Desse modo, na área de estudo da Descrição Narrativa, o usuário 

pode receber as esclarecimentos do conteúdo e resolver os 

exercícios propostos. Para tanto, as explicações vêm antes dos 

exercícios, que servem para fixar o assunto estudado. A Figura 4 

expõe a explicação deste conteúdo, definindo simples e 

claramente o que é e como funciona a estrutura da Descrição 
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Narrativa, de maneira a apresentar todos os conceitos básicos aos 

discentes. 

Ao avançar a explanação fornecida, o usuário pode resolver 

exercícios referentes ao conteúdo, mostrado na Figura 5, que 

trazem consigo o contexto vivenciado pelos alunos, uma vez que 

consistem em descrições de atividades cotidianas. Dessa forma, ao 

selecionar uma imagem na ordem correta, o passo respectivo a 

imagem aparece na caderneta ao lado, demostrando como fica a 

estrutura da descrição de acordo com suas regras e conceitos. 

Contudo, caso o usuário selecione a imagem na ordem incorreta, 

um “X” aparece sobre esta, mostrando o erro e oferecendo outra 
chance. 

 

 
Figura 5. Exercício sobre Algoritmo Descritivo.  

 

 
Figura 6. Primeira explicação apresentada sobre o conteúdo 

de fluxograma. 
 

Por sua vez, na área de Fluxograma, o usuário pode, 

semelhantemente à área de Descrição Narrativa, receber 

explicações e resolver exercícios acerca do conteúdo. As 

explicações, mostradas na Figura 6 e Figura 7 são divididas em 

partes, cuja primeira parte é onde se explica o que é o fluxograma 

e o que são as formas geométricas nele utilizadas. Em seguimento 

à explicação, o usuário recebe um mini exercício para resolver que 

é aplicado simultaneamente à explicação da definição das formas 

como uma maneira de fazer o discente estabelecer uma analogia 

entre as formas e como estas estão presentes no cotidiano, assim, 

o aluno que utiliza o AP, procura na imagem exposta a forma 

geométrica que se está estudando, como apresenta a Figura 7. 

 

Figura 7. Exercício de analogia proposto no conteúdo de 
fluxograma. 

 
Posterior a essas explicações e ao exercício de analogia, o usuário 

recebe a segunda parte das explicações, que apresentam as 

funções das formas geométricas já estudadas dentro da estrutura 

lógica do Fluxograma, isto é, se explica a função das formas que 

representam o início, entrada de dados, processamento, decisão, 

saída de dados e conector. 

Ademais, o usuário, após receber todas as explicações 

proporcionadas, pode resolver os exercícios propostos, que são 

divididos em níveis fácil, médio e difícil, cujo objetivo principal é 

fazer o aluno conseguir montar a estrutura do fluxograma apenas 

ao olhar o enunciado do problema. Nos exercícios fáceis, o 

usuário escolhe, na ordem correta e dentre as diversas formas 

apresentadas, aquelas que correspondem à estrutura do 

Fluxograma, para assim, montá-la corretamente. 

Já nos exercícios de nível médio, o usuário resolve um problema 

matemático que já possui sua Descrição Narrativa resolvida, dessa 

forma, este apenas segue os passos da descrição para selecionar as 

imagens na ordem correta e fazer com que o dado da imagem vá 

para dentro da forma correspondente na estrutura do Fluxograma. 

Por último e mais trabalhoso, o exercício de nível difícil, é uma 

fusão dos exercícios fácil e médio, neste, o usuário monta a 

estrutura do fluxograma e coloca na forma escolhida os dados 

expostos nos botões a partir de um problema matemático 

proposto. Ressalta-se que nos exercícios de Descrição Narrativa e 

nos exercícios médio e difícil do Fluxograma, o usuário pode 

escolher o exercício que deseja realizar visto que é apresentado 

um menu com os exercícios relativos ao conteúdo ou ao nível.  

Dessa forma, o software AP é um exemplo de dinamicidade e 

simplicidade, uma vez que possui elementos pensados para 

favorecer o ensino dos deficientes intelectuais, o que faz diferença 

no processo de desenvolvimento cognitivo destes, afinal, as cores, 

repetições e interatividade, são fatores preponderantes para o êxito 

acadêmico do público alvo. 

 

4. RESULTADOS 
Ao se analisar o rendimento educacional em uma turma de 40 

alunos estudantes do curso técnico em informática no ano de 

2015, constatou-se que a metodologia tradicional de ensino não 

estava sendo capaz de democratizar e permitir o aprendizado, o 

que produzia como consequência, um elevado número de 

reprovações na disciplina Lógica de Programação e ratificava que 

apenas lápis, borracha, papel e quadro branco não eram suficientes 

para que boa parte dos discentes garantissem êxito de 

aprendizagem. A Figura 8 exemplifica graficamente a média dos 
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alunos no ano de 2015, onde o índice de reprovação foi de 17 

alunos. 

 

 
Figura 8. Média anual dos alunos no ano de 2015. 

 
Para melhor ilustrar essa situação, o gráfico apresentado na Figura 

9 exibe o índice de reprovações e aprovações dos discentes no ano 

de 2015, onde se observa que 43% da turma estava condicionada à 

reprovação. 

 

 
Figura 9. Porcentagem de aprovados e reprovados no ano 

letivo de 2015 após utilização da metodologia tradicional de 
ensino. 

 
Contudo, no ano letivo de 2016, onde se analisou uma turma de 

quarenta estudantes do curso, utilizou-se o software AP como 

ferramenta de ensino para auxiliar o aprendizado dos conteúdos 

introdutórios e logo pôde ser observado uma diferença no número 

das médias alcançadas pelos mesmos, como mostra a figura 10. 

Observa-se que o número de alunos aprovados no ano de 2016 em 

relação ao ano de 2015 aumentou surpreendentemente, sendo 

notória a diminuição do número de alunos reprovados, o que 

corroborou a eficiência e qualidade do software (Figura 11). 

 

 
Figura 10. Média anual dos alunos no ano de 2016. 

 

 
Figura 11. Porcentagem de aprovados e reprovados no ano 

letivo de 2016 após utilização do software AP. 
 

Vale evidenciar que dentre os alunos que cursaram o ano letivo de 

2015, havia um discente com DI que possuía dificuldades em 

compreender os assuntos repassados, motivo este que levou o 

mesmo a ter uma nota igual a 1.0, fazendo-o reprovar na 

disciplina de Lógica de Programação e ficar retido na série. Já no 

ano de 2016, o mesmo aluno, ao utilizar o software proposto, 

obteve nota igual a 7.5, ultrapassando a média estabelecida pelo 

instituto (6.0) e comprovando que AP alcançou o tão esperado 

objetivo. Acrescenta-se que o fato do software ter sido testado por 

apenas 1 discente com DI se justifica em razão de só haver 1 

aluno com essa peculiaridade dentro do curso técnico em 

informática do IFAM – Campus Parintins. Contudo, apesar de não 

ter sido testado por um grande de número de deficientes 

intelectuais, o AP foi utilizado por todos os alunos de uma sala de 

aula, onde se mostrou útil e eficaz. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O AP surgiu a partir do momento que indagou-se a seguinte 

questão: “É possível obter melhorias no processo de ensino-

aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual por meio da 

utilização de um aplicativo? Que técnicas podem ser utilizadas por 

este software para melhorar este processo?”. 

Desde então, pensou-se no AP como forma de melhoria didática 

no desenvolvimento da disciplina de Lógica de Programação a 

partir da sua utilização pelos discentes, afinal, ao se desenvolver 

uma ferramenta educacional inclusiva voltada a um público com 

dificuldades de aprendizagem e carentes no que diz respeito à 

modelos pedagógicos tecnológicos, espera-se excelentes 

resultados.  Para então se alcançar o êxito almejado, o processo de 

criação da ferramenta foi dividido em partes, onde se buscou, 

primeiramente, identificar por meio de pesquisas as características 

do aprendiz com deficiência intelectual considerando fatores 

cognitivos como motivação, interesse e construção do 

conhecimento, para que mais tarde, tais informações fossem 

utilizadas durante a criação da interface do aplicativo. 

Em sequência à essas pesquisas, verificou-se o estado da arte 

acerca dos softwares sobre algoritmos que já estivessem 

disponibilizados e utilizando alguma técnica que possibilitasse sua 

utilização como ferramenta para auxiliar professores nas aulas 

iniciais da disciplina. Por fim, reunindo todas as informações 

coletadas e estudadas, foi implementado o software e realizados 

os devidos testes, que acabaram tornando-o ferramenta essencial 

no ensino introdutório da Lógica de Programação, uma vez que, 

de acordo com análises, este pôde superar todas as expectativas 

que recaíram sobre si. 
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Além do que já foi citado, espera-se, ainda, que o AP possa 

continuar proporcionando aos discentes a assimilação dos 

conteúdos e conceitos da área e promovendo o aumento do 

número de aprovações na educação científica e tecnológica, 

ressaltando que todos os conhecimentos adquiridos dão 

esperanças aos discentes em ingressar no mercado de trabalho e 

tornarem-se independentes no que se refere à sua vida perante à 

sociedade. 
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ABSTRACT 
With technological advances occurring ever faster and present in 

the lives of all, nothing is more natural than to place them in the 

educational field. Thinking about it, a partnership was signed with 

the Federal Institute of Education, Science and Technology from 

Amazonas - IFAM, Campus Parintins with the educational 

institution Fr. Francisco Luppino - SESI, for students of the 3rd 

year of high school to minister the discipline of "Technological 

education and Technological Projects" for 5th, 6th and 7th grade of 

elementary school, applying, teaching and demonstrating in a 

playful manner the basics of logic, algorithm and programming, 

through theoretical and practical classes, using logical thinking 

games from the site Racha Cuca and programming in blocks  

Scratch tool, later, children apply the knowledge acquired in the 

programming of robots Lego Mindstorms Education EV3®. 

Developing thus their capacity for abstraction to day problem 

solving school day or even in programming, thus arousing the 

interest of students to areas of information technology. 

RESUMO 
Com os avanços tecnológicos ocorrendo cada vez mais rápido e 

mais presentes na vida de todos, nada é mais natural do que inseri-

los no campo educacional. Pensando nisso, foi firmada uma 

parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Amazonas – IFAM, Campus Parintins com a instituição de 

ensino Pe. Francisco Luppino – SESI, para que os alunos do 3º ano 

do ensino médio ministrassem as disciplinas “Educação 
Tecnológica e Projetos Tecnológicos” para turmas de 5º, 6º e 7º 
ano do ensino fundamental, aplicando, ensinando e demonstrando 

de forma lúdica as noções básicas de lógica, algoritmo e 

programação, por meio de aulas teóricas e práticas, utilizando 

jogos de raciocínio lógico do site Racha Cuca e a programação em 

blocos com a ferramenta Scratch, para posteriormente, as crianças 

aplicarem os conhecimentos adquiridos na programação dos robôs 

LEGO MINDSTORMS Education EV3. Desenvolvendo assim, 

sua capacidade de abstração para resolução de problemas do dia a 

dia escolar ou mesmo na programação, assim despertando o 

interesse dos alunos para áreas da tecnologia da informação. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

General Terms 

Human Factor 

Keywords 

Educational robotics, Technology, Programming. 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento em educação e tecnologia tem sido apontado 

como um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de 

uma nação. Aliado a isso, a maneira que as crianças e jovens de 

hoje conseguirão relacionar-se com a tecnologia e com a 

computação, especificamente, impactarão na sociedade do futuro 

[1]. A fim de, promover a construção de políticas de acessos 

aliados com o processo educativo, principalmente com as crianças, 

torna-se necessário que elas estejam inseridas no contexto 

educacional regido por práticas pedagógicas e tecnológicas. A 

exemplo disso cita-se a incorporação da Robótica (área 

automatizada) no meio educativo, com o intuito de motivar o 

estudante a interagir e a usufruir deste diferencial em seu 

aprendizado, por meio de respostas imediatas sobre as suas ações 

feitas de forma prática. Por isso, torna-se importante realizar 

experimentos nesta área de pesquisa [8]. 

A robótica é um ramo educacional e tecnológico que engloba 

computadores, robôs e programação, tratando de sistemas 

compostos por partes mecânicas automáticas controladas por 

circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, 

controlados manualmente ou automaticamente por circuitos 

eléctricos [16]. Atualmente, ela conta como componente curricular 

de variadas unidades de ensino básico, onde alunos a partir do 5º 

ano do Ensino Fundamental aprendem a montar e programar seus 

robôs com ferramentas LEGO. [6] aponta os benefícios da robótica 

para crianças, uma vez que, a mesma apresenta diversas vantagens, 

tais como: facilita a assimilação de matérias tradicionais onde o 

discente aprende por meio do ensinamento da robótica, conceitos 

de matemática e física, além de princípios básicos da engenharia 

eletrônica e da língua inglesa; aprender por meio da prática se torna 

muito mais divertido e didático, pois assim, as crianças estão 

brincando e aprendendo ao mesmo tempo; a robótica estimula a 

criatividade, assim como nas aulas de programação, porque o 

objetivo final de o robô se movimentar incentiva a resolução de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 489  - 494. Santiago de Chile.
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problemas e atuam como um estímulo constante para o 

aprendizado de crianças e pré-adolescentes. 

A instituição de ensino Pe. Francisco Luppino – SESI, trabalha 

com alunos do ensino fundamental e conta como componente 

curricular as disciplinas “Educação Tecnológica” e “Projetos 
Tecnológicos”, porém, a mesma não dispõe de profissionais 

capacitados para ministrar a disciplina. Com isso realizou-se a 

parceria entre os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas e a referida escola, para a concretização 

do projeto de extensão “Ensino de Programação Aplicada à 

Robótica na Escola Padre Francisco Luppino – SESI”, com o 
objetivo de estimular e incentivar alunos de 5º, 6º e 7º ano do 

ensino fundamental a ingressarem na área da informática, 

utilizando a robótica como atrativo principal na programação de 

robôs LEGO MINDSTORMS EV3 Education, aplicando os 

conhecimentos adquiridos na disciplina Lógica de Programação. 

1.1. Objetivo Geral 
Aplicar os conceitos adquiridos na disciplina Lógica de 

Programação auxiliando alunos do 5º, 6º e 7º Ano na programação 

de Robôs LEGO MINDSTORMs EV3. 

1.2. Objetivos Específicos 
 Demonstrar de forma lúdica o uso da lógica;  

 Expor aos alunos conceitos e noções básicas de Lógica de 

Programação;  

 Desenvolver a capacidade de abstração para a resolução de 

problemas;  

 Introduzir o sistema LEGO MINDSTORM EV3 para 

aplicação dos conceitos de lógica de programação no kit de 

robótica educacional LEGO;  

 Despertar nos aprendizes interesse pelos cursos da área de 

Informática; 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
O projeto está sendo executado com crianças com idades entre 10 e 

13 anos que cursam do 5º ao 7º ano do ensino fundamental, e estão 

divididas em cinco turmas, totalizando 69 alunos, como será 

mostrado na figura 1. 

 
Figura 1. Quantidade de alunos por turma. 

 

Dessa forma, a fim de promover o ensino da robótica, de forma 

lúdica para os alunos do ensino fundamental, estão sendo 

realizadas aulas teóricas na sala de aula de cada turma e aulas 

práticas, em horários diferenciados, no laboratório de informática, 

utilizando ferramentas para apresentar noções básicas de raciocínio 

lógico, conceitos e noções de programação, conforme apresentado 

na figura 2. 

 
Figura 2. Modelo de Métodos. 

 

2.1. Racha Cuca 
Segundo [18] “A capacidade de abstração é algo fundamental para 
o sucesso na aprendizagem de programação, principalmente para 

compreender problemas e propor soluções”. Com base nisto, é 
necessário fomentar a capacidade de abstração e raciocínio lógico 

dos discentes para ter subsídios no ensino-aprendizagem de 

programação. Para isso, uma forma de desenvolver tal capacidade 

dá-se pela utilização de jogos digitais que estimulam o aluno se 

ater ao objetivo do jogo brincando. 

O site do Racha Cuca, de acordo com [17], “é um portal de 
entretenimento inteligente dedicado a todas as idades”. A escolha 
da plataforma como ferramenta para auxiliar no desenvolvimento 

do raciocínio lógico, é devido o sistema conter interface agradável 

ao usuário, contendo as instruções necessárias para a resolução dos 

problemas, a fim de que os alunos que utilizam tal plataforma 

concluam os jogos.  

Esse projeto utiliza jogos de raciocínio lógicos do referido site 

como ferramenta para mostrar noções básicas de lógica para os 

aprendizes. Sabendo disso, foram selecionados de acordo com a 

idade das crianças os jogos mais adequados para desenvolver nelas 

uma maior capacidade de raciocínio lógico. 

2.2. Kit Educacional LEGO 
MINDSTORMS 
A plataforma LEGO MINDSTORMS é um kit educacional que 

consiste em um conjunto tradicional de peças LEGO, um conjunto 

de sensores, atuadores e um “bloco inteligente” [2], o EV3 Brick, 

que funciona como a unidade de controle central. 

Segundo [9], o EV3 Brick possui Sistema Operacional LINUX 

atuando com um microcontrolador ARM9 com 300 MHz, tendo 16 

MB de memória Flash e 64 MB de memória RAM (Random 

Access Memory). Este possui um monitor LCD monocromático 

com resolução de 178x128 pixels e quatro botões para navegar em 

sua interface com o usuário, usando menus hierárquicos, 

alimentação por 6 pilhas AA de 1.5 V (Volts) ou uma bateria de 

lítio, entre outras características. 

Além disso, o EV3 Brick possui quatro entradas para sensores e 

quatro saídas para acionar os motores. Por padrão, ao adquirir um 

kit LEGO MINDSTORMS Education EV3 que conforme [10], 

“visa inspirar e desenvolver os construtores de amanhã através de 



491

brincadeiras criativas e aprendizagem”, o usuário contará com um 
sensor ultrassônico para mensurar distâncias, dois sensores de 

toque, um sensor de cor, um sensor de rotação e três servos 

motores (com sensores incorporados), além de uma bateria de lítio. 

No entanto, o usuário ainda pode obter sensores adicionais, tais 

como sensores de cor, sensores ultrassônicos, entre outros. A figura 

2 apresenta o EV3 Brick acoplado a seus sensores e servos 

motores. 

 
Figura 3. EV3 Brick. 

 

O conjunto de peças disponível permite montar robôs de diferentes 

formas, tais como veículos, animais e humanoides, entre outros. 

Estes podem ser programados com as funcionalidades desejadas, 

uma vez que o EV3 Brick possui uma porta USB 2.0 e também 

conta com comunicação Bluetooth e WiFi, através das quais pode-

se enviar programas específicos desenvolvidos em computador. 

Após os treinamentos de raciocínio lógico, começou a parte em que 

os alunos farão a parte de montagem dos seus robôs com os kits 

LEGO, pois, o mesmo, de acordo com [11] “[..] emprega a 
abordagem construcionista”. O construcionismo, segundo [14] 

possibilita ao aluno a construção subjetiva do conhecimento por 

meio de artefatos tecnológicos, tais artefatos estando envolvidos no 

planejamento e construção de projetos significativos, possibilitam 

uma interação e aprendizagem maior pelo aluno frente à 

problematização apresentada. 

2.3. Aulas Teóricas 
Depois dos principais conceitos ensinados de lógica, ensino de 

raciocínio e pensamento lógico, que segundo [13] é “[...] raciocínio 
lógico é um modo de pensar que ajuda a resolver um problema ou 

chegar a uma conclusão sobre determinado assunto ” e da 
montagem dos robôs, que desenvolve a parte prática, sempre 

fortalecendo a teoria, deu-se início as aulas teóricas, por meio de 

apresentação de slides. Foram abordados importantes conceitos de 

algoritmo, que de acordo com [4] é um conjunto finito de 

comandos que resolverão um problema proposto. Foi ensinado 

também, o uso e elaboração de fluxograma de processo, com o 

objetivo de ajudar a organizar e apresentar melhor as ideias dos 

discentes, melhorar o conhecimento do processo e desenvolver o 

trabalho em equipe necessário para descobrir o aprimoramento. 

Apresentamos a ferramenta de ensino de programação Scratch, 

abordada no tópico 2.5, mostrando cada bloco da linguagem, que 

contém um comando em separado, que podem ser agrupados 

livremente caso se encaixem e os comandos que podem ser 

modificados através de menus barra de snirks. O pensamento 

lógico é válido para inúmeras áreas do conhecimento e aprender a 

programar é fundamental quando consideramos que o 

desenvolvimento de algoritmos é uma das tarefas mais utilizadas 

nas áreas relacionadas à computação[7]. 

2.4. Programação Scratch 
Posteriormente às aulas teóricas, iniciamos a prática da 

programação com a ferramenta Scratch, que conforme [5], “[...]é 

uma linguagem de programação gráfica desenvolvida 

especialmente para crianças, que oferece, aos pequenos 

programadores, um ambiente de desenvolvimento acolhedor que 

permite criar animações, histórias interativas ou jogos em 

browser”. Assim, com esta ferramenta, os alunos criam animações, 
programas para calcular dados, e aplicam os conceitos adquiridos 

nas aulas teóricas.  

Conforme afirma [15], o Scratch é uma linguagem de programação 

disponível online, desenvolvida com o objetivo de possibilitar que 

iniciantes possam criar programas de computador sem aprender a 

sintaxe de uma linguagem de programação. A ideia é motivar o 

aprendizado de conceitos de programação por meio de uma 

experiência divertida, envolvendo os alunos na elaboração de 

projetos como animações interativas, jogos digitais [12], entre 

outros recursos visuais. 

De acordo com [19], com o apoio dos recursos do Scratch, a 

criança ou jovem aprende a pensar e a trabalhar de forma criativa, 

sistemática e colaborativa. A interface gráfica do Scratch, e o 

recurso de “blocos de comandos” organizados dentro de diversas 

categorias como “movimento”, “loops” etc., permitem que os 
programas sejam desenvolvidos sem a necessidade de memorização 

de linguagens e códigos de programação. A programação é feita a 

partir de fragmentos de código, embutidos nos blocos de comandos 

de diferentes cores e formatos, que podem ser arrastados para uma 

janela onde o programa é construído. 

2.5. Programação em Blocos 
A plataforma LEGO MINDSTORMS já conta com uma IDE 

(Integrated Developme Enviroment) nativa para desenvolvimento 

de programas, o LEGO MINDSTORMS Education EV3. Esta é 

baseada no estilo drag and drop (do inglês, arrastar e soltar). Por 

meio desta IDE é possível desenvolver programas de maneira 

simples, arrastando e conectando componentes mais básicos como 

loops (estruturas de repetição), waits (indicam que o robô deve 

esperar um determinado evento acontecer), comutação (estruturas 

de decisão) e até mesmo componentes mais avançados, tais como o 

Bluetooth. Existe um conjunto de botões que facilitam a 

compilação e execução do programa no EV3 Brick. 

Continuando o projeto, os estudantes partiram para a programação 

em blocos do kit LEGO MINDSTORMS EV3, na qual [10], diz 

que o software é “[...] livre, fácil de usar, baseado em ícones, [...] 
que apresenta missões divertidas e uma interface de programação 

que permite explorar a magia de fazer o seu robô fazer o que quer 

que ele faça!”. Primeiramente apresentar este sistema aos 
aprendizes, enfatizando a utilização dos sensores de Cor, 

Ultrassônico, Rotação e Toque. Posteriormente, enfatizar a 

utilização dos motores médio e grande, assim como, aplicar nos 

blocos de programação do ambiente EV3. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Ao trabalhar com crianças e pré-adolescentes é necessário usar de 

recursos lúdicos que sejam atraentes para os mesmos. Inicialmente 

utilizou-se ferramentas como a plataforma online Racha Cuca e o 

aplicativo Scracth para testes de raciocínio lógico e aplicação 
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desses conhecimentos, consecutivamente. A figura 4 expõe as 

ferramentas utilizadas no início do projeto. 

 
Figura 4. Ferramentas utilizadas no início do projeto. A – 

aulas teóricas no laboratório de informática; B – jogo 
Missionários e Canibais do site Racha Cuca; C – jogo Pinguins 

numa Fria do site Racha Cuca; D – Programa em blocos 
utilizando Scratch; E – Página inicial do site Racha Cuca 

Passado os testes, avançou-se para os conceitos de algoritmo 
descritivo, figura 5, que são uma sequência de passos para 
solucionar um problema, assim como, fluxograma de processo, 
figura 6, que é a representação gráfica do algoritmo utilizando 
formas geométricas, na qual os alunos foram avaliados por meio de  
questionários, exercícios escritos e práticos. 

 
Figura 5. Exemplo de algoritmo na forma de descrição 

narrativa. 
 

Durante as aulas teóricas, os discentes apresentaram grande 

interesse em relação a área que a robótica está inserida. No entanto, 

os mesmos tiveram dificuldades em compreender os conceitos de 

lógica, algoritmo e programação por tais conceitos utilizarem 

termos técnicos, sendo necessário a intervenção dos instrutores 

para orientá-los com uma didática diferente, o que foi possível 

compreender melhor aplicando tais conceitos com o Scratch. 

 

 
Figura 6. Exemplo de algoritmo na forma de fluxograma. 

 

Após as etapas de desenvolvimento do raciocínio lógico, 

ensinamento de noções básicas de algoritmo e lógica, além de suas 

aplicações com uso da ferramenta Scratch os aprendizes deram 

início ao sistema LEGO MINDSTORM EV3. No decorrer das 

aulas, muitas atividades foram desenvolvidas pelos alunos, desde 

atividades propostas pelos professores até atividades criadas e 

desenvolvidas pelas próprias crianças. Devido a instituição onde o 

projeto está sendo executado participar do torneio de robótica da 

FLL (First LEGO League) em parceria com o SESI, a forma para 

preparar os alunos para tal torneio dá-se pela sugestão de missões 

que o robô deve realizar de forma autônoma utilizando seus 

sensores e servos motores. Foram construídos modelos diferentes 

de robôs como El3phant e robôs LEGO educacional, figura 7, por 

meio de manuais disponibilizados no sítio http://www.lego.com/en-

us/mindstorms/build-a-robot. 

 
Figura 7. A direita encontra-se o robô El3phant e a esquerda o 

robô LEGO Educacional. 

A figura 7 apresenta os robôs construídos pelos alunos durante as 

aulas de montagem. E, para cada um destes modelos, foram 

aplicadas diversas missões que o robô deveria fazer de forma 

autônoma, além de vários programas para testar e visualizar as 

relações de causa/efeito da programação, com as reações dos 

robôs. A figura 8 apresenta uma simples missão desenvolvida 

pelos alunos durante as aulas práticas. Dentre os programas, 

destacamos os que utilizavam os sensores de toque, figura 9, que é 

um sensor analógico capaz de detectar quando o botão vermelho do 

sensor foi pressionado e quando ele é liberado. Além do sensor de 
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toque, os discentes desenvolveram programas que utilizavam 

sensores ultrassônicos, figura 10, que é um sensor digital capaz de 

mensurar a distância até um objeto à frente dele, assim como, 

sensor de cor, que é um sensor digital capaz de detectar a cor ou a 

intensidade da luz que entra pela pequena janela na sua face. 

 
Figura 8.  Exemplo de programa simples realizado pelos 

discentes. 
 

No exemplo acima, o algoritmo faz o robô educacional andar cinco 

rotações para frente; baixar a garra para pegar o cubo; voltar para a 

posição inicial e mostrar uma imagem durante um intervalo de 

cinco segundos. Durante o desenvolvimento do algoritmo, as 

crianças não tiveram grandes dificuldades, devido a simplicidade 

do problema proposto, assim, concluindo com êxito a tarefa. 

 
Figura 9.  Programa utilizando sensor de toque. 

 

O programa da figura 9 utiliza estruturas de repetição (while), na 

qual dentro de um ciclo infinito, há um ciclo que funciona enquanto 

o sensor de toque estiver pressionado, fazendo com que o robô 

LEGO educacional vá para frente até que a condição deixe de ser 

verdadeira. Com os demais comandos, o autômato vai para trás 

com 1.2 de rotações dos servos motores e em seguida faz um giro 

para direita com 1.2 de rotação.  

 

Figura 10. Programa utilizando sensor ultrassônico. 
 

A missão proposta na figura 10 tem o objetivo de mensurar a 

distância do robô à um obstáculo, onde, caso o intervalo entre o 

bloco lego e o objeto seja menor que trinta centímetros, o mesmo 

irá girar para evitar a colisão com o objeto. Assim, quando a 

condição não for verdadeira, o robô continuará seguindo para 

frente. A seguir, a figura 11 exemplifica o programa que utiliza o 

sensor de cor, onde o mesmo verifica as sete cores padrões que o 

sistema EV3 suporta, são elas: 0 – nenhuma cor, 1 – preto, 2 – 

azul, 3 – verde, 4 – amarelo, 5 – vermelho, 6 – branco, 7 – marrom. 

Dependendo da cor, o autômato mostra o nome da cor verificada e 

executa um som ou uma imagem. 

 

Figura 11. Programa utilizando sensor de cor. 

 

Ao utilizarmos o kit educacional de robótica, os alunos ficaram 

entusiasmados por montar seus robôs e programa-los de acordo 

com as missões propostas em cada aula. Porém, ao manusear o 

software de desenvolvimento dos programas para EV3 com níveis 

mais elevados de sua programação contando com o uso dos 

sensores, consequentemente os discentes sentiram dificuldades para 

entender e compreender as funcionalidades de cada bloco de ação 

ou movimento, além dos blocos de controle de fluxo, fazendo com 

que os mesmos implementassem seus programas sem saber 

necessariamente o que o robô executaria, simplesmente 

respondendo a perguntas como “o que o programa está 

executando?”, como resposta, “não sei professor, apenas 
coloquei...”. Diante desse impasse, foram elaboradas formas de 
intervenção com todos os participantes tendo acompanhamento 

individual para encontrar a melhor possibilidade de solucionar tais 

dificuldades e deixá-los aptos para realizar o desenvolvimento de 

suas missões com clareza. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A robótica permite aos alunos o pensar sobre problemas 

sistêmicos, nos quais várias partes interagem e várias soluções são 

possíveis. Explora-se a robótica não somente pela parte estética do 

material, mas pelas atividades que dela se originam fazendo com 

que o aluno pense, desafie e aja, construindo, com isto, conceitos e 

conhecimento [3]. Neste projeto foi demonstrado que é possível 

utilizar a programação no ensino fundamental, utilizando jogos na 

plataforma online “Racha Cuca” (http://www.Racha Cuca.com.br), 

onde os alunos passam por três jogos de dificuldades diferentes. 

Com os desafios realizados com sucesso, avançou-se para a 

aplicação Scratch, onde percebeu-se, grande capacidade de 

abstração e resolução dos problemas, pois os conceitos de 

programação repassados nas aulas teóricas foram aplicados na 

prática. A partir do uso dos recursos do Kit LEGO 

MINDSTORMS EV3 Education, foram montados os robôs e 

posteriormente programados na própria plataforma LEGO, onde 

foram explorados como principais recursos, os sensores. Nesta fase 

do projeto houve maior empolgação dos envolvidos, pois era 
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visível a reação de felicidade das crianças a cada vez que o robô 

realizava uma tarefa proposta.  

Também foram explicados conceitos sobre lógica de programação, 

algoritmos descritivos e fluxogramas de processo, peças e 

fundamentos da robótica. As experiências em relação às turmas 

foram as mais diversas, em algumas turmas há mais facilidade de 

se ministrar as aulas, porém, em outras se torna mais difícil para 

que dê certo, com isso as formas metodológicas utilizadas se 

diferenciaram de acordo com o comportamento dos mesmos, para 

assim obter bons resultados, não somente na disciplina de “Ensino 
Tecnológico”, mas também contribui para outras matérias, como a 

matemática, na parte de resolução de problemas de lógica. 

Como destaque deste trabalho, ficam os alunos que participaram 

do desafio do robô proposto pela First LEGO League – FLL, que 

trouxeram destaque para o Amazonas, principalmente para cidade 

de Parintins, por ser a primeira vez que uma escola do município 

participa de um evento como esse, além da equipe ser composta 

por crianças. 

Por parte dos envolvidos a sensação é de dever cumprido, 

principalmente com o relato de um aluno, que por meio de sua 

avaliação diz que: “Passei a me interessar mais no assunto de 
robótica e programação por conta da forma que os professores nos 

repassam, sendo mais interessante e sem dificuldades para eu 

entender”. Portanto, os objetivos estão sendo almejados com êxito, 

despertando nos aprendizes o interesse pela a área de tecnologia da 

informação. 
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ABSTRACT 
This article presents the design, implementation and results of 

using Scilab software to teach Algebraic Matrices for higher 

education students. The aim of the performed experiment is to 

evaluate the Scilab's use from three perspectives: (i) the software 

quality and (ii) pedagogical aspects, by applying Reeves method; 

and (iii) the user experience, by considering their satisfaction and 

emotions experienced through the SUMI and SAM instruments, 

respectively. The Scilab's uses was guided by a set of scripts about 

matrixes, as a directed study. It is intended, from the results, 

identify the correlation between software quality, pedagogical 

adequation of Scilab and user experience in educational context. 

RESUMO 
Este artigo apresenta o planejamento, execução e resultados do uso 

do software Scilab no ensino de matrizes para alunos do nível 

superior. O objetivo do experimento realizado é avaliar o uso do 

Scilab sob três perspectivas: (i) qualidade do software e (ii) seus 

aspectos pedagógicos, utilizando o método de Reeves; e (iii) a 

experiência do usuário, considerando sua satisfação e as emoções 

vivenciadas, através dos instrumentos SUMI e SAM, 

respectivamente. O uso do Scilab foi guiado por um conjunto de 

roteiros realizados em estudo dirigido. Pretende-se, a partir dos 

resultados, identificar se existe alguma correlação entre a qualidade 

do software, a adequação pedagógica do Scilab e a experiência de 

usuário em contexto educacional. 

Categories and Subject Descriptors 
[Applied computing]: Education - Interactive learning 

environments; [Social and professional topics]: Computing 

education - Computing education programs; [Human-centered 
computing]: Human computer interaction (HCI) - HCI design and 

evaluation methods. 

General Terms 
Measurement, Design, Human Factors. 

Keywords 
Educational software evaluation; educational software; higher 

education; linear algebra 

1. INTRODUÇÃO 
Naturalmente nos deparamos com situações nas quais precisamos 

resolver problemas e tomar decisões. Esta habilidade pode ser 

desenvolvida a partir da área de conhecimento da matemática, que 

desafia o estudante e o instiga a partir de realidades questionadoras 

[22]. No entanto, a sua abstração quando lecionada em disciplinas 

como álgebra, provoca a ruptura de conceitos já internalizados 

pelos alunos, seja na educação básica ou superior [7] apud [20]. 

Como proposição para minimizar os problemas no ensino da 

matemática, softwares educativos (SE) estão sendo adotados como 

recurso auxiliar. Os SEs agem como facilitadores da aquisição de 

conhecimento, podendo estimular o raciocínio sobre processos 

abstratos [18]. Embora muitos SEs estejam à disposição dos 

docentes para serem inseridos no contexto educacional, nem 

sempre a qualidade destes e a adequação do seu uso são uma 

realidade [14]. 

Considerando o propósito dos SEs de apoiar o processo de ensino-

aprendizagem, uma perspectiva multidisciplinar faz-se necessária 

[21]. A qualidade do SE pode ser avaliada de forma tridimensional, 

considerando: qualidade do software, experiência e satisfação do 

usuário, e sua adequação pedagógica. Para avaliação da qualidade 

do SE, considera-se o ponto de vista de especialistas, a fim de 

verificar se o SE atende às necessidades de interação humano-

computador (de interface), assim como as adequações pedagógicas 

enquanto recurso educacional [23]. Do ponto de vista do usuário, 

deve-se analisar se sua experiência de uso [13] foi positiva ou não, 

bem como se o usuário se encontra satisfeito no uso do SE [17]. 

Diante das três perspectivas, este trabalho descreve o 

planejamento, execução e análise de um estudo de caso realizado 

na Universidade Federal da Paraíba – Campus IV, nos Cursos de 

Licenciatura em Ciência da Computação (LCC) e Bacharelado em 

Sistemas de Informação (BSI), no qual o SE (Scilab) foi utilizado 

por alunos da disciplina de Álgebra Linear, explorando Matrizes. 

Os instrumentos de avaliação adotados para verificar a qualidade 

do Scilab foram: Método de Reeves [6] para avaliação da 

qualidade do SE (interface e aspectos pedagógicos); questionário 

Self Assessment Manikin (SAM) [5] para avaliar a experiência de 

uso, e uma adaptação do questionário Software Usability 

Measurement Inventory (SUMI) [11] para avaliação da satisfação 

dos usuários; e o estudo dirigido foi utilizado para guiar os alunos 

no uso do Scilab. 

O artigo está organizado em seis seções, incluindo esta. Na seção 

2, apresenta-se uma explanação sobre as três dimensões 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 495  - 500. Santiago de Chile.
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consideradas neste estudo para avaliar o uso de um determinado 

software educativo, explicando cada uma destas, apresentando 

algumas metodologias de avaliação existentes relacionadas a cada 

dimensão e mostrando qual foi escolhida para ser aplicada. Na 

seção 3, descreve-se a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa. Na seção 4 apresenta-se o estudo de caso aplicado, 

mostrando-o passo a passo. Na seção 5, tem-se a análise dos 

resultados do estudo de caso, bem como as discussões. Na seção 6, 

apresenta-se as considerações finais. 

2. PERSPECTIVAS PARA AVALIAÇÃO DE 
SE E ABORDAGENS EXISTENTES 
Esta seção apresenta métodos existentes na literatura para 

avaliação das três dimensões consideradas neste estudo: qualidade 

da interface do software, adequação dos seus aspectos pedagógicos 

ambas tratadas na seção 2.1) e experiência de uso (seção 2.2). 

Objetiva-se, portanto, justificar as escolhas adotadas no estudo 

para composição da avaliação tridimensional proposta.  

2.1 Avaliação da Qualidade do Software 
Utilizado para Ensino 
Existem algumas metodologias para avaliação de SE propostas na 

literatura. Algumas delas são generalistas no tocante à área de 

conhecimento do SE a ser avaliado, a exemplo de Reeves [6], 

MAQSEI [1] e SAVI [19]. Outras são endereçadas para avaliar 

softwares que abordem conteúdos de matemática, como SoftMat 

[3] e IAQSEM [8]. 

Dentre estas, optou-se pela escolha de Reeves, considerando que: i) 

SoftMat e IAQSEM, embora utilizadas em SEs para ensino de 

matemática, são destinadas ao público de alunos do ensino médio e 

fundamental, respectivamente, distintos ao pretendido neste estudo 

(nível superior); ii) MAQSEI destina-se ao público infantil; e iii) 

SAVI destina-se à avaliação de SE do tipo jogo, que não se aplica 

ao Scilab. Reeves se enquadra como método de avaliação mais 

generalista, tanto para o tipo do SE, quanto para o público ao qual 

este se destina. Embora sua proposição seja antiga, este continua 

sendo utilizado atualmente, sendo referenciado em publicações 

recentes [4]; [9]; [15]. 

Reeves possui 10 critérios de avaliação de interface e 14 para 

avaliação de aspectos pedagógicos. Os critérios são dispostos 

graficamente a partir de setas bidirecionais com conceitos em suas 

extremidades, caracterizando o critério em avaliação. O resultado 

da avaliação é obtido analisando a disposição dos pontos marcados 

nas setas, interligando-os para facilitar sua visualização. 

2.2 Avaliação de Experiência de Uso e da 
Satisfação do Usuário 
Avaliar a experiência do Usuário (UX – User eXperience, do 

inglês) faz-se necessário para verificar se o produto em uso está 

voltado ao real desejo, habilidade e necessidades dos usuários [17]. 

Dentre os métodos para avaliar UX, tem-se: i) 3E (Expressing 

Experiences and Emotions) [25]; ii) AttrakDiff [10]; iii) EMO2 

[12]; iv) SAM (Self Assessment Manikin) [5]; e, (v) SUMI 

(software Usability Measurement Inventory) [11]. 

Dentre os métodos supracitados, optou-se pela adoção de SAM e 

SUMI, visto que: i) 3E destina-se para software mobile, não sendo 

aplicável ao Scilab; ii) AttrakDiff é um questionário disponível 

apenas em inglês, cuja tradução seria necessária para aplicação 

com o público alvo pretendido no estudo; iii) EMO2 utiliza registro 

de vídeo, cuja utilização requer a assinatura de termo de 

consentimento de registro de imagem dos participantes no estudo, 

podendo ainda levá-los ao desconforto de sentirem-se expostos. O 

método SAM, além de não possuir nenhuma destas restrições, se 

utiliza de escalas gráficas (apoiada por adjetivos) para medir 

emoções dos usuários a partir de sua satisfação, motivação e o 

sentimento de controle do usuário ao interagir com determinado 

recurso. Seu formato é prático e favorece rapidez em sua aplicação. 

A fim de ampliar as dimensões investigadas com o SAM, adaptou-

se o SUMI, que permite coletar dados sobre eficiência, 

apreensibilidade, controle, utilidade e satisfação – percepção 

subjetiva dos usuários frente as interações realizadas, no caso, com 

o Scilab.  

3. METODOLOGIA APLICADA 
Este trabalho se caracteriza como pesquisa aplicada, gerando 

conhecimentos práticos para solução de um problema específico, e 

exploratória apoiando-se em dados quantitativos e qualitativos 

coletados a partir da realização de um estudo de caso considerando 

o ensino de matrizes a partir do uso do Scilab. O objetivo do 

trabalho é avaliar este SE sob três perspectivas: i) qualidade da 

interface do SE; ii) adequação dos aspectos pedagógicos do SE; e 

iii) experiência do usuário (estado emocional e satisfação), bem 

como investigar a relação entre os respectivos resultados. 

A metodologia adotada na condição deste estudo foi organizada em 

3 etapas, a saber: Etapa 1 para o planejamento do experimento, 

Etapa 2 para a execução do estudo de caso e coleta de dados, e 

Etapa 3 destinada à análise dos dados. Detalhes sobre estas estão 

disponíveis nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente. Estas etapas 

foram executadas em sequência. 

Como pode ser observado na Figura 1, na Etapa 1 fez-se a seleção 

dos instrumentos de avaliação a serem adotados para a qualidade 

do SE e adequação dos aspectos pedagógicos: Reeves, a UX 

(estado emocional): SAM e satisfação do usuário: SUMI, e o 

estudo dirigido foi utilizado para guiar os alunos no uso do Scilab 

por meio dos roteiros elaborados, abordando o ensino de Matrizes.  
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Figura 1.  Etapa 1 - Planejamento 

Segundo [2], a avaliação pode ser realizada através de diferentes 

instrumentos: i) auto avaliação, que se objetiva em avaliar até que 

ponto o aluno avançou na aprendizagem em determinado assunto 

de uma aula; ii) estudo dirigido avalia se os alunos são capazes de 

expor seus conhecimentos após estudar determinado assunto; e iii) 

prova presencial/supervisionada, que verifica o nível de preparo do 

aluno presencialmente.  

O estudo dirigido, utilizado neste trabalho, é o primeiro método ou 

técnica de ensino para tornar o educando independente do 

professor, orientando-o para estudos futuros e participação na 

sociedade. Segundo [16] este apresenta duas funções principais: 

consolidação dos conhecimentos por meio de uma combinação da 

explicação do professor com exercícios, e a busca da solução dos 

problemas por meio de questões que possam ser resolvidas 

criativamente e de forma independente. 

Na Etapa 2 (Figura 2) Reeves foi aplicado pelos especialistas. 

Além disso, foram realizados encontros com os alunos para uso do 

Scilab a partir do estudo dirigido, guiado pelos roteiros. Ao final 

da Etapa 2, foram aplicados os instrumentos de coleta de dados 

SAM e SUMI. 

 

Figura 2. Etapa 2 - Execução do estudo de caso 

Por fim, na Etapa 3 (Figura 3), que destinou-se à análise dos dados 

coletados na Etapa 2. Esta análise foi guiada a partir de um 

conjunto de perguntas sobre a qualidade pedagógica e da interface 

do Scilab, sobre a possível mudança no status inicial dos alunos 

em relação ao conteúdo abordado (aprendizado sobre matrizes), e 

sobre a experiência de uso e a respectiva satisfação (ou 

insatisfação) dos participantes diante do uso do Scilab.  

 

Figura 3. Etapa 3 - Análise dos dados coletados 
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4. ESTUDO DE CASO 
Considerando características gerais dos usuários, o grupo foi 

composto por 15 alunos da Universidade Federal da Paraíba – 

Campus IV, sendo 13 do gênero masculino e 2 do gênero feminino, 

todos matriculados na disciplina de Álgebra Linear. Destes, 8 

cursam Licenciatura em Ciência da Computação e 7 Bacharelado 

em Sistemas de Informação. A maioria dos alunos (12) estão 

matriculados pela primeira vez na disciplina, 2 são repetentes e 1 já 

realizou trancamento em período anterior. 

A avaliação da qualidade do Scilab (Passo 2.1) foi realizada por 

um aluno do curso Licenciatura em Ciência da Computação, da 

mesma IES, com experiência teórica e prática na avaliação de SEs 

devido à participação por quase dois anos, em projeto de pesquisa 

neste tema. O resultado desta avaliação foi revisado por dois 

docentes, um com experiência em qualidade de software e interface 

humano-computador, e outro com atuação no ensino de matemática 

em cursos de tecnologia. 

O experimento foi realizado em 2 encontros (Passo 2.2), o 

primeiro teve duração de uma hora e meia, e o segundo três horas e 

meia. No primeiro encontro, o tempo foi dividido da seguinte 

maneira: nos quinze primeiros minutos foi apresentado o objetivo 

do experimento aos alunos, em seguida, durante quarenta minutos, 

eles responderam ao Roteiro01. Neste momento, os alunos 

deveriam, a partir de conhecimentos obtidos anteriormente na 

disciplina de Álgebra Linear, resolver uma lista com 12 questões 

envolvendo o conteúdo de Matrizes. Para encerrar esse primeiro 

momento, o Scilab foi apresentado aos alunos de modo que eles 

puderam ter os primeiros contatos com a ferramenta. 

No segundo encontro, que teve duração de três horas e meia, os 

alunos começaram resolvendo o Roteiro02. Nesta etapa do 

experimento, com o auxílio do Scilab, os alunos deveriam resolver 

20 questões relativas a conceitos associados a Matrizes, com 

questões do tipo: “O que você pode concluir com o resultado 
obtido?”, “Qual mensagem aparece na tela do Scilab?”, os alunos 
foram estimulados, durante todo o tempo, a refletir sobre as 

soluções obtidas nos exercícios. Para este roteiro, os alunos 

dispuseram de um tempo maior, duas horas, uma vez que eles ainda 

tinham pouca familiarização com a ferramenta.  Toda a interação 

realizada pelo aluno foi salva no prompt do Scilab para posterior 

análise do aluno-instrutor. Finalizada a resolução do segundo 

roteiro, os alunos responderam ao SUMI [24], para sondagem da 

satisfação dos usuários, utilizando vinte minutos, e SAM, para 

identificação do estado emocional, utilizando dez minutos. Para 

concluir o experimento (Passo 2.3), os alunos tiveram uma hora 

para resolver mais nove questões, ainda sobre matrizes, referentes 

ao Roteiro 3, assim como o Roteiro 01, o qual os alunos não 

usaram o Scilab. A análise dos dados coletados (Etapa 3) é 

apresentada a seguir. 

4.1 Avaliação do Scilab (Método de Reeves) 
Na Figura 4 tem-se o resultado da avaliação do Scilab a partir do 

método de Reeves, analisando critérios de interface com o usuário e 

critérios pedagógicos. Observa-se que, para os aspectos de 

interface, os pontos marcados mais à esquerda indicam fragilidades 

do Software Educacional, no tocante à (i) facilidade para 

entendimento por parte do usuário; (ii) ao projeto de design de tela 

e estruturação da informação, e (iii) da baixa integração de mídias 

ao SE.  

 

     Figura 4. Avaliação do Scilab (Método de Reeves) 

Considerando os critérios pedagógicos, os itens em destaque 

referem-se à (iv) filosofia pedagógica adotada, onde o aluno é visto 

como um recipiente vazio que será preenchido de conhecimento; e 

(v) a ausência de acomodação das diferenças individuais dos 

usuários do SE. Portanto, o Scilab possui uma avaliação 

predominantemente positiva, apresentando quatro (i, ii, iii e v) 

aspectos que merecem destaque, e que podem influenciar sua 

facilidade de uso e a experiência e satisfação do usuário. Para o 

contexto pedagógico, a filosofia adotada não considera o 

conhecimento prévio dos alunos, o que pode não favorecer quando 

o uso do Scilab acontece em um contexto no qual os alunos têm 

níveis de conhecimentos diferentes sobre o assunto abordado, que é 

o caso do público alvo do estudo de caso. 

4.2 Avaliação da Experiência do Usuário 

(SUMI e SAM) 
As 18 questões que compuseram a adaptação feita com base no 

SUMI, foram agrupadas em: eficiência (03); apreensibilidade (04); 

controle (02); utilidade (06); e satisfação (06). De forma geral, 16 

itens foram avaliados de forma positiva, indicando satisfação dos 

usuários com o uso do Scilab. No entanto, um item relativo à 

eficiência (“A tela do software não possui informações 
suficientes quanto ao seu uso”) e outro de satisfação (“O software 

possui uma apresentação atraente”), foram avaliados de forma 

negativa por 5 e 7 usuários, respectivamente. O resultado completo 

da aplicação do SUMI está disponível para consulta no link: 

Resultado do SUMI.  

Para SAM, o estado emocional é calculado considerando os valores 

atribuídos a cada um de suas 3 dimensões: (motivação + 

sentimento de controle)*satisfação. Onde, motivação e sentimento 

de controle se apoiam em uma escala de 1 a 9, e satisfação assume 

valores de -4 a 4, sendo zero neutralidade. Para a análise, 

considera-se 72 pontos como pontuação máxima e -8 a pontuação 

mínima (baixa motivação, baixo sentimento de controle e 

insatisfação máxima). Dos 15 participantes, 13 apresentaram 

emoções positivas variando de 10 até 72 pontos. Destes, apenas 4 
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pontuaram abaixo da média (32 pontos), 2 tiveram pontuação 

máxima (72 pontos), e 2 tiveram neutralidade emocional. 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E 
DISCUSSÕES 
Na análise dos dados foram considerados a qualidade do software, 

avaliada a partir do método de Reeves, a experiência do usuário, 

que está relacionada à satisfação e ao estado emocional do usuário 

ao utilizar o Scilab, através do SUMI e SAM. Desta forma, pode-

se observar se existe alguma correlação entre a perspectiva técnica 

do especialista e o sentimento subjetivo expresso pelos usuários 

(alunos).   

A boa avaliação da qualidade do Scilab (Reeves), refletiu na boa 

aceitação de seu uso por parte dos alunos do experimento que 

apresentaram, em maioria, emoções positivas, e um bom nível de 

satisfação sobre o software. No entanto, os aspectos de interface 

que foram apontados na avaliação com o especialista como 

“problema” (dificuldade para entendimento, mau projeto de tela 

e má estruturação da informação e baixa integração de mídias), 

também foram identificados pelos usuários (A tela do software 

não possui informações suficientes quanto ao seu uso); (O 

software possui uma apresentação atraente), indicando coerência 

entre as perspectivas. 

Mesmo assim, estes aspectos não atrapalharam a sensação positiva 

no uso da ferramenta, o que pode ser reafirmado por dados 

secundários coletados a partir de SAM. Em sua aplicação foi 

solicitado que os participantes selecionassem, em um conjunto de 

palavras positivas e negativas associadas a cada dimensão avaliada 

(motivação, sentimento de controle e satisfação), aquela (s) que 

mais o identificava no momento. Os resultados obtidos reforçam 

positividade em relação à experiência vivenciada, sendo os mais 

recorrentes: em controle (9), satisfeito (8), estimulado (6) e 

animado (6). 

Outro indicador de motivação no uso do Scilab pode ser analisado 

a partir da aplicação dos roteiros, apresentando a quantidade de 

questões respondidas com acerto total, acerto parcial, com erro ou 

que foram deixadas em branco. Considerando que tais questões 

eram baseadas em alternativas de verdadeiro e falso, e que os 

alunos precisavam justificá-las quando falsas, o acerto parcial 

consiste em marcar o “F” ou “V” de forma correta, mas errar na 
justificativa apresentada. Com a análise, percebe-se que existe uma 

redução na quantidade de questões deixadas em branco ao 

comparar os resultados dos três roteiros, realizados sem e com o 

uso do software: Roteiro 01 (sem o Scilab), Roteiro 02 (com o 

Scilab) e Roteiro 03 (sem o Scilab). Este resultado pode ser um 

indício de que, principalmente para o roteiro 02, os alunos 

sentiram-se motivados a responder as questões ao usar o Scilab. 

Além disso, ao comparar os resultados dos roteiros 01, com 

28.33% de acertos totais, 10% de acertos parciais e 43.34% de 

erros; e o 03 com 60% de acertos totais, 25.93% de acertos parciais 

e 13.33% de erros, percebe-se que houve aumento na quantidade de 

acertos totais e parciais, e diminuição na quantidade de erros. O 

Roteiro 01 contém 12 questões e o 02 possui 20 questões, 

portanto, a quantidade total de respostas é de 180 e 300, 

respectivamente. Para o Roteiro 01, 33 (18.3%) questões foram 

deixadas em branco, e para 02, apenas 9 (3%). Estes números 

demonstram motivação e interesse dos alunos no uso de uma 

ferramenta computacional para resolução de questões sobre 

matrizes 

Diante da boa avaliação da qualidade do Scilab e da boa 

experiência no seu uso (satisfação e estado emocional), evidenciada 

pela motivação presente durante a interação dos alunos com a 

ferramenta na realização do Roteiro 02, existe uma propensão de 

que a dimensão relativa à adequação pedagógica seja positiva. Ao 

observar o crescimento no número de acertos (totais e parciais), de 

forma evolutiva, nos Roteiros 01 (38.33%), 02 (85%) e 03 

(85.9%), seria possível afirmar que houve consolidação do 

aprendizado. No entanto, algumas condições do experimento, não 

nos permite fazer uma afirmativa generalista sobre esta dimensão, 

a exemplo do tamanho reduzido do grupo de participantes e pelo 

tempo do estudo de caso, ou ainda a ausência de uma análise 

individual de evolução para cada um deste, com isso, não podemos 

afirmar que houve impacto no aprendizado. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho descreve o planejamento e execução de um 

estudo de caso no qual 15 alunos dos cursos de Licenciatura em 

Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação, 

utilizaram o software Scilab para responder roteiros de um estudo 

dirigido explorando matrizes. O estudo de caso incluiu a avaliação 

do Scilab de forma tridimensional, considerando: a (i) qualidade do 

software, sob a perspectiva do especialista, por Reeves; (ii) a 

experiência de uso do Scilab em termos de satisfação e estado 

emocional de seus usuários (alunos); e (iii) a avaliação da evolução 

dos alunos no aprendizado do tema abordado. 

A avaliação tridimensional permite uma visão abrangente e 

holística do software, e de sua aplicação no contexto educacional, 

necessária quando o processo de ensino-aprendizagem envolve o 

uso de um SE. Pois, é sabido que [21] problemas em qualquer uma 

das 3 dimensões pode comprometer negativamente outra dimensão. 

Por exemplo, problemas de interface podem desmotivar os alunos 

no uso do SE, e fazer com que seu uso não seja efetivo para o 

aprendizado do tema abordado.  

Para este estudo, foi possível observar coerência entre os resultados 

obtidos para a qualidade de SE, e para a UX – ambos positivos. 

Além disso, o uso de uma ferramenta computacional para resolução 

de exercícios matemáticos, foi motivacional para os alunos, 

perceptível pelo baixo número de questões erradas ou não 

respondidas no Roteiro 02 do estudo dirigido. No entanto, os 

autores sentem-se receosos em afirmar que verificou-se efetividade 

no aprendizado. A avaliação dos aspectos pedagógicos é complexa, 

e para afirmar ao seu respeito, faz-se necessário ampliar esta 

aplicação por vários períodos letivos para contemplar uma amostra 

mais significativa de participantes, e poder realizar tratamento 

estatístico dos dados, incluindo o impacto do uso da ferramenta no 

desempenho dos alunos nas disciplinas que envolvem matrizes. 

Portanto, cientes desta limitação e motivados a tornar este estudo 

mais robusto, tem-se como trabalho futuro, usar o Scilab de forma 

contínua e guiada na disciplina de Álgebra Linear ao longo de todo 

semestre, por mais de um semestre. 

7. REFERENCIAS 
[1] Atayde, A. P. R. et al. (2003) Metodologia de avaliação de 

qualidade de software educacional infantil-MAQSEI. In: 

Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. p. 

356-365. 



500

[2] Barbosa, F. R. P. (2012) Avaliação da aprendizagem na 

formação de professores: estão os futuros professores 

preparados para avaliar? UFRGS. 

[3] Batista, S. C. F. (2004) SoftMat: um instrumento em prol de 

posturas mais conscientes na seleção de softwares 

educacionais. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Engenharia), Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

[4] Botti, Nadja Cristiane Lappann et al. (2014) 

Desenvolvimento e validação de software educativo de saúde 

mental*. Revista Mineira de Enfermagem, v. 18, n. 1, p. 218-

223. 

[5] Bradley, M. M.; Lang, P. J. (1994) Measuring Emotion: The 

Self-Assessment Manikin and the Semantic Differential. In: J. 

Behav. Ther. & Exp. Psychiat, v. 25, n. 1, p. 49-59. 

Disponível em: < 

http://www.cnbc.pt/jpmatos/29.%20Bradley.pdf > 

[6] Campos, G. H. B. (1989) Construção e validação de ficha de 

avaliação de produtos educacionais para microcomputadores. 

Dissertação de Mestrado - Faculdade de Educação, UFRJ. p. 

110. 

[7] Cury, H. N.; Konzen, B. (2006) Análise de resoluções de 

questões em matemática: as etapas do processo. Educação 

Matemática em Revista-RS, v.7, n.7 p. 33-41. 

[8] Gladcheff, Ana Paula. (2001) Um Instrumento de Avaliação 

da Qualidade para Software Educacional de Matemática. Tese 

de doutorado. USP, São Paulo.  

[9] Góes, Fernanda dos Santos Nogueira et al. (2015) 

Educational technology “Anatomy and Vital Signs”: 
Evaluation study of contente, appearance and Usability. 

International journal of medical informatics, v. 84, n.11, p. 

982-987. 

[10] Hassenzahl, et al. (2003) AttrakDiff: Ein Fragebogen zur 

Messung wahrgenommener hedonischer und pragmatischer 

Qualitat. Em J. Ziegler & G. Szwillus (Eds.), Mensch & 

computador. In: Mensch & Computer. (pp. 187-196). 

Vieweg+ Teubner Verlag. 

[11] Kirakowski, J., Corbett, M. (1993) SUMI: The software 

usability measurement inventory. British journal of 

educational technology, v. 24, n. 3, p. 210-212. 

[12] Laurans, G., & Desmet, P. M. A. (2006) Using self-

confrontation to study user experience: A new approach to the 

dynamic measurement of emotions while interacting with 

products. In: Design & Emotion. 

[13] Lund, A. M. (2006) Post-modern usability. In Journal of 

Usability Studies, vol. 2, nº. 1. 

[14] Mariano, Cristiane Costa (2007) Análise da eficiência de 

softwares educacionais na educação matemática. p. 32, Goiás. 

[15] Netto, C. O. L., et al. (2015) Desenvolvimento de ambiente 

virtual para auxiliar a memorização de rotinas diárias 

importantes para crianças com Síndrome de Down. Brasil 

para todos-Revista Internacional, v.1, n.1, p. 50-60. 

[16] Okane, E. S. H., Takahashi, R. T. (2006) O estudo dirigido 

como estratégia de ensino na educação profissional em 

enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 40.2, 

160-169. 

[17] Padovani, S. et al. (2012) Usabilidade & User eXperience, 

Usabilidade versus User eXperience, Usabilidade em User 

eXperience? Uma discussão teórico-metodológica sobre 

comunalidades e diferenças. In: Anais do 12º Ergodesign 

USIHC, Natal-RN. 

[18] Reis, Fabrício Pereira, et al. (2009) TBC-SO/WEB: Um 

software educacional para o ensino de políticas de 

escalonamento de processos e de alocação de memória em 

sistemas operacionais. 20º Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação. 

[19] Savi, Rafael et al. (2010) Proposta de um modelo de 

avaliação de jogos educacionais. RENOTE 8.3. 

[20] Seffrin, Henrique M. et al. (2009) Um resolvedor de equações 

algébricas como ferramenta de apoio à sala de aula no ensino 

de equações algébricas. In: 15. Congresso da Sociedade 

Brasileira de Computação, Bento Gonçalves. Anais 

eletrônico. 

[21] Silva, C. B., Gomes, Alex S. (2015) Conheça e utilize 

software educativo: avaliação e planejamento para a educação 

básica. Série professor criativo: construindo cenários de 

aprendizagem, Recife, vol. 2. 

[22] Silva, C. F. (2010) O ensino e a aprendizagem da matemática 

e o uso das novas tecnologias. FAZU em Revista, n. 06. 

[23] Souza, Maria de Fátima Costa de. (2006) Um ambiente de 

apoio à seleção de Software Educativo. Universidade Federal 

do Ceará - UFC, Ceará. 

[24] SUMI. (2016) What is SUMI? Disponível em: < 

http://sumi.ucc.ie/whatis.html>. 

[25] Tahti, M., Arhippainen, L. (2004) A Proposal of collecting 

Emotions and Experiences. Volume 2 in Interactive 

Experiences in HCI, pp 195-198.  



501

Uso Do Software Educacional Duolingo No Ensino Da 
Língua Inglesa 

 

Bárbara Dayane Silva Costa 
Instituto Federal de Educação  

Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano, Campus Petrolina  
BR 407, KM 08, Jardim São Paulo, 

Petrolina/PE - Brasil 
+55(87)2101-4300 

barbaradscosta14@gmail.com 
 

Gabriela Carvalho Ribeiro 
Instituto Federal de Educação  

Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano, Campus Petrolina  
BR 407, KM 08, Jardim São Paulo, 

Petrolina/PE - Brasil 
+55(87)2101-4300 

gabriela.car.ribeiro13@gmail.com 
 
 

Albertina Marília Alves Guedes  
Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano, Campus Petrolina, 
BR 407, KM 08, Jardim São Paulo, 

Petrolina/PE - Brasil 
+55(87)2101-4300 

albertinamarilia@hotmail.com 
 

ABSTRACT 
Aiming to overcome the present difficulties in the learning process 

of the contents in English language course, some researchers have 

that Duolingo software can be used by teachers as a teaching tool 

to motivate and arouse students' interest in the contents of this 

discipline creative and interactive way . The Duolingo concerns an 

educational software available on the web, free of charge and easy 

to use with regular assessments for practice and learning a new 

language and / or language. From this context, this work presents a 

teaching strategy which aims to raise the quality of teaching and 

learning process of English discipline through the use of 

technological tools more playful and interactive way. This study 

consists of a quantitative research approach developed in 

collaboration with a teacher of English language course and 15 

students of Subsequent Computer Technician of the Federal 

Institute of Science Education and Technology Pernambucano, 

Campus Petrolina. The results of this study revealed quantitatively 

that the use of software Duolingo raised the quality of the learning 

process of English language content of the participating students. 

Finally, we were able also concluded that the use of such software 

can be used by teachers as a pedagogical tool that raises the quality 

of learning of interactive and creative way students. 

Keywords  
Software Duolingo, English Language, Learning. 

 
RESUMO  
Visando superar as dificuldades presentes no processo de 

aprendizagem dos conteúdos na disciplina de Língua Inglesa, 

alguns pesquisadores apresentam que o software duolingo pode 

ser utilizado por professores como uma ferramenta pedagógica 

para motivar e despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos 

desta disciplina de modo criativo e interativo. O duolingo diz 

respeito a um software educacional disponível na web de modo 

gratuito e de fácil utilização com avaliações periódicas para a 

prática e aprendizagem de uma nova língua e/ou idioma. A partir 

desse contexto, esse trabalho objetiva apresentar uma estratégia de 

ensino a qual visa elevar a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de Língua Inglesa através da utilização 

de ferramentas tecnológicas de modo mais lúdico e interativo. Esse 

estudo consiste em uma pesquisa de abordagem quantitativa 

desenvolvida com a colaboração de um professor da disciplina de 

Língua Inglesa e 15 alunos do curso Subsequente Técnico em 

Informática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina. Os resultados obtidos 

neste estudo revelaram quantitativamente que o uso do software 

duolingo elevou a qualidade do processo de aprendizagem dos 

conteúdos de Língua Inglesa dos alunos participantes. Pudemos 

concluir também que o uso do referido software pode ser utilizado 

por professores como ferramenta pedagógica que eleva a qualidade 

da aprendizagem dos estudantes de modo interativo e criativo. 

 

Palavras-chave 

Software Duolingo, Língua Inglesa, Aprendizagem. 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

 

General Terms 

Fatores Humanos.  

 

1. INTRODUÇÃO  
Atualmente, percebemos que é cada vez mais desafiador 

obter sucesso no processo de ensino, principalmente, 

quando se refere ao ensino de uma língua estrangeira. 

Estudos realizados por [6] apresentam que independente da 

modalidade e/ou nível de ensino é comum professores de 

inglês da disciplina de língua inglesa ouvir com frequência 

de seus alunos frases, tais como, "tenho dificuldades em 

aprender uma língua estrangeira”, “tenho dificuldades em 
aprender inglês”, “aprender inglês é muito difícil”, dentre 
outros. Todavia, visando superar as dificuldades presentes 

no processo de aprendizagem dos conteúdos da disciplina 

de Língua Inglesa, [2] ressalta que o software duolingo 

pode ser utilizado por professores como uma ferramenta 

pedagógica que visa motivar e despertar o interesse dos 

alunos pelos conteúdos desta disciplina de modo criativo e 

interativo.  

O duolingo diz respeito a um software educacional 

disponível na web de modo gratuito e de fácil utilização com 

avaliações periódicas para a prática e aprendizagem de uma 

nova língua e/ou idioma. Esse software foi lançado no ano 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 501  - 504. Santiago de Chile.
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de 2012 e, inicialmente, oferecia a opção do aprendizado de 

espanhol, francês, italiano e inglês. Funciona de modo que, a 

cada nível de dificuldade superado o usuário obtém uma 

pontuação [5]. A modalidade Inglês Básico I apresenta 14 

níveis de dificuldades e viabiliza a aprendizagem de mais de 

duas mil palavras às quais podem enriquecer o vocabulário 

do aluno apresentando uma abordagem voltada para o 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares da referida 

língua estrangeira. Ao progredir nas lições o usuário ainda 

pode aprender as quatro habilidades comunicativas de 

audição, leitura, escrita e fala (listening, reading, writing, 

speaking).  

 

Esse estudo é considerado relevante visto que tenciona 

apresentar o uso do software educacional duolingo como 

possibilidade de viabilizar o processo de ensino e 

aprendizagem de modo lúdico e interativo dos conteúdos da 

disciplina de Língua Inglesa. Esse estudo também é 

considerado relevante visto que o uso do referido software 

pode estimular os alunos a buscarem por uma forma 

diferente e dinâmica de aprender os conteúdos da disciplina 

de Língua Inglesa através da execução de atividades 

práticas a partir da resolução de exercícios didáticos 

realizados através da web site. Além disso, vivemos em um 

mundo marcado por progressos científicos e avanços 

tecnológicos que exige cada vez conhecimentos específicos 

sobre informática e/ou tecnologia para a inserção 

principalmente dos jovens no mercado de trabalho. A partir 

deste pressuposto escolas públicas e privadas, tiveram 

alterações no Projeto Pedagógico Currícular concernente aos 

conteúdos da disciplina de Língua Inglesa sendo possível 

melhor qualificar os alunos ao tentarem uma vaga no 

mercado de trabalho, segundo o que é apresentado no na 

LDB nº 9.394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s [3].  
 

A partir deste contexto este trabalho objetiva apresentar 

uma estratégia de ensino a qual visa elevar a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Língua 

Inglesa através da utilização de ferramentas tecnólogas de 

modo mais lúdico e interativo mediante o uso do software 

duolingo disponível gratuitamente na web site. 

  

4. MÉTODO  
Visando coletar dados correspondentes ao objetivo 

proposto neste estudo realizamos uma pesquisa de 

abordagem quantitativa sobre o uso do software duolingo 

como recurso tecnológico que contribui no processo de 

ensino e aprendizagem da língua inglesa. Para [4], a 

pesquisa quantitativa consiste na investigação e coleta de 

dados a qual é levado em consideração à objetividade, ou 

seja, seus resultados podem ser quantificados por meio da 

análise dos dados e a utilização de ferramentas estatística. 

Segundo [4], há diversas formas de se obter quantificações, 

dependendo da natureza e do objeto de pesquisa, dos 

objetivos do investigador e do instrumento de coleta, além 

disso, para cada investigação que utiliza a abordagem 

quantitativa há possibilidades diversas de coleta e 

tratamentos dos dados coletados. 

Essa pesquisa foi realizada no 2º semestre de 2015 e teve a 

colaboração de um professor da disciplina de Língua Inglesa 

e 15 alunos do curso Subsequente Técnico em Informática 

do IF Sertão PE, Campus Petrolina. O curso Subsequente 

Técnico em Informática consiste na realização concomitante 

do Ensino Médio e Técnico em Informática no período de 4 

anos.  

 

Visando verificar o nível de conhecimentos dos alunos 

relacionados aos conteúdos na disciplina de Língua Inglesa, 

inicialmente, através do Google Drive, aplicamos um 

questionário estruturado com questões básicas sobre 

introdução da Língua Inglesa. Posteriormente, 

apresentamos ao professor e aos alunos o software 

duolingo, bem como as possibilidades de estratégias de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos de Inglês Básico 

disponível no software os quais podem ser mediadas por 

intermédio do referido software de modo criativo e 

interativo. Em seguida, possibilitamos um espaço para os 

colaboradores da pesquisa pudessem acessar o software e 

fazerem possíveis questionamentos sobre o uso o duolingo 

no processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa. 

No final das atividades executadas aplicamos um segundo 

questionário o qual possibilitou verificar o desempenho dos 

alunos sobre os conhecimentos introdutórios da disciplina 

de Língua Inglesa a partir do uso do duolingo. A seguir 

apresentamos os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários.  

 

5. RESULTADOS 
O primeiro questionário aplicado através do Google Drive 

possibilitou verificarmos o baixo nível de conhecimento dos 

alunos sobre conteúdos básicos da Língua Inglesa antes da 

apresentação do software duolingo. Conforme descrito na 

Figura 2, o Gráfico 1, 25% dos alunos erraram a resposta 

apresentada na questão. No Gráfico 2, 28,6 dos alunos 

erraram a resposta da questão. No Gráfico 3, 36,9% dos 

participantes erraram a resposta da questão. Os resultados 

obtidos com a aplicação do primeiro questionário 

demonstram que não são satisfatórios os conhecimentos dos 

alunos concernentes aos conteúdos básicos da Língua 

Inglesa. Entretanto, ao conhecer a interface do Duolingo, os 

alunos rapidamente compreenderam as tarefas solicitadas no 

Nível 1 do Inglês Básico I disponível no software conforme 

apresentado na Figura 1. 
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Por outro lado, após a realização das atividades 

pedagógicas mediadas pelo uso do software duolingo sobre 

os conteúdos da Língua Inglesa foi aplicado o segundo 

questionário no qual foi possível verificar a evolução no 

processo de aprendizagem dos participantes conforme 

apresentado nos Gráficos 4 a 6 da Figura 2. No Gráfico 4, 

verificamos que 100% dos alunos acertaram a resposta da 

questão solicitada. No Gráfico 5, 93,3% dos participantes 

acertaram a resposta da questão e, no Gráfico 6, 73,3% dos 

alunos acertaram a resposta da questão. Com os resultados 

obtidos neste segundo questionário percebemos que houve 

uma melhora significativa na aprendizagem dos alunos sobre 

os conteúdos estudados. Podemos verificar a porcentagem 

de melhor desempenho descrito nos gráficos abaixo.  

 

Antes do Uso do Software Duolingo 

 

 

 

Após o Uso do Software Duolingo 

 

 

Os dados acima ainda demonstram que os instrumentos 

tecnológicos podem ser utilizados por professores da 

disciplina de língua estrangeira como uma ferramenta que 

contribui no processo de ensino e aprendizagem. Todavia, 

[1] ressaltam que os professores devem elaborar um prévio 

planejamento das atividades pedagógicas que serão 

executadas em sala de aula mediante o uso desses recursos 

e/ou instrumentos tecnológicos.   

 

6. CONCLUSÃO  

Neste trabalho foi possível verificar que apesar da 

“aparente” falta de interesse dos alunos participantes desta 
pesquisa pela aprendizagem dos conteúdos da língua inglesa 

quando o professor utiliza como ferramenta pedagógica que 

visa valorizar o processo de ensino e aprendizagem destes 

conteúdos, tais como, o software duolingo, é possível 

motivar e despertar o interesse dos alunos para o estudo dos 

conteúdos de Língua Inglesa. 

 

Com a realização desta pesquisa também foi possível 

verificar que o uso do software duolingo possibilita elevar a 

capacidade de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo 

Figura 1. Interface do Duolingo 

Figura 2. Resultados da Aplicação do 1º Questionário 

Figura 2. Resultados da Aplicação do 2º Questionário 
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dos alunos. Todavia, de acordo com os teóricos que 

fundamentam esse estudo, é importante que os professores 

que objetivam utilizar o software duolingo como ferramenta 

tecnológica que pode valorizar o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos curriculares da disciplina de 

Língua Inglesa é importante que o professor faça um 

planejamento prévio sobre o uso do referido software em 

sala de aula. 

 

Por fim, visando obter dados mais concretos tencionamos 

ampliar a execução deste trabalho com um número maior de 

participantes.  
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ABSTRACT 
This article describes a recommender system metamodel, 
including steps, profile and context aspects, techniques and 
methods, that can be extensible to different domains. The proposal 
was developed from a systematic literature mapping and the 
research group experience in educational applications. To validate 
the proposal we presente BROAD-GRS, a recommender system 
able to extract the information from social networks to identify 
characteristics of a group and its members in order to assist the 
process of search and selection of educational resources through a 
recommender systems for Groups. Preliminary results point to the 
viability of the model. 

RESUMO 
Esse artigo descreve um metamodelo de sistemas de 
recomendação, composto de etapas, aspectos de perfil e contexto, 
técnicas e métodos, que pode ser adaptado a diversos domínios. A 
proposta foi desenvolvida a partir de um mapeamento sistemático 
da literatura e experiências do Grupo de Pesquisa, notadamente na 
área educacional. Para validar a proposta é apresentado o 
BROAD-GRS um sistema capaz de extrair as informações 
disponíveis nas redes sociais para identificar características de um 
grupo e de seus membros de forma a auxiliar o processo de busca 
e seleção de recursos educacionais, através de um Sistema de 
Recomendação para Grupos. Os resultados preliminares apontam 
para a viabilidade do modelo. 
Keywords 
Recommender Systems, educational groups, social networks. 

1. INTRODUÇÃO 
Sistemas de recomendação (SR) são capazes de sugerir produtos, 
serviços e objetos alinhados ao perfil e contexto do usuário ou 
grupo, sendo possível aplicá-los a diversos domínios, entre eles e-
commerce, e-learning, turismo e eScience. No entanto, a 
recomendação em ambiente educacional tem suas peculiaridades, 
pois os alunos possuem processos de aprendizagem próprios e 
alcançam diferentes níveis de competências [15].  

Em ambientes sociais os SR são de particular importância, porque 
os usuários compartilham recursos formando grupos com 
interesses comuns [15, 16]. Nesse cenário de interação um dos 
grandes desafios desses sistemas é como lidar adequadamente 
com as preferências de cada integrante de um grupo para geração 
de uma recomendação conjunta [4]. 

Diante da diversidade de algoritmos de filtragem, métodos e 
técnicas, modelos de extração e enriquecimento de perfil e 
contexto, e, principalmente, da diversidade de domínios de 
aplicação e recursos recomendáveis nos SR, este trabalho 
pretende categorizar as etapas necessárias para o processo de 
recomendação incluindo os modelos identificados na literatura. 
Assim, o objetivo é construir um metamodelo de sistemas 
recomendação, denominado MMRecommender, adaptável a 
diferentes domínios. Nesse artigo apresentamos a arquitetura do 
metamodelo. 

Para validar o metamodelo proposto esse artigo também descreve 
o sistema de recomendação BROAD-GRS, cuja arquitetura segue 
o metamodelo proposto [1]. Esse sistema é capaz de extrair e 
explorar as informações disponíveis nas redes sociais para 
identificar características de um grupo e de seus usuários 
membros, e, a partir destas características, fazer recomendações 
de recursos educacionais aos usuários membros do grupo.  

Este trabalho pretende avançar as pesquisas relacionadas ao 
projeto BROAD de recomendação de recursos educacionais [09, 
10, 11, 12]. A principal ideia do projeto BROAD é que cada nova 
versão da arquitetura represente um passo à frente em relação aos 
objetivos da pesquisa considerando a adoção de novas 
tecnologias. Nosso foco na área educacional é a recomendação em 
Redes Sociais, individuais ou em grupos, usando repositórios 
locais, dados ligados ou outras mídias disponíveis. 

O artigo está assim organizado: o mapeamento sistemático, os 
trabalhos relacionados e a identificação dos itens que compõem 
modelos de recomendação estão na seção 2. O metamodelo de 
recomendação MMRecommender proposto é descrito na seção 3. 
Na seção 4 é apresentado o BROAD-GRS, sistema para 
recomendação para grupos, desenvolvido à partir do metamodelo 
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e validado em um estudo de caso. Finalmente as considerações 

finais são apresentadas na seção 5 

2. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 
Essa etapa da pesquisa foi direcionada pela metodologia de 

mapeamento e revisão sistemática da literatura descrito por [17]. 

Teve como objetivo identificar modelos de recomendação 

presentes na literatura. Foi realizada entre outubro e dezembro de 

2015. Foi utilizado o processo GQM (Goal/Question/Metric) a 

partir do qual foi extraída a questão de pesquisa primária, que 

norteou a construção do protocolo de revisão, assim como as 

strings de busca e também os critérios de inclusão e exclusão dos 

artigos. O processo foi dividido nas etapas de planejamento, 

condução e divulgação.  

Planejamento: O método GQM (Tabela 1) ilustra o escopo da 

pesquisa em três aspectos: conceitual, no qual são definidos os 

objetivos da pesquisa; operacional, no qual são levantadas as 

perguntas que devem ser respondidas pelo mapeamento 

sistemático; e quantitativo, no qual são definidas as métricas para 

avaliar os trabalhos identificados. 

Tabela 1. Quadro GQM 

 

Método GQM 

Goal Identificar modelos de recomendação. 

Question 

Quais as etapas necessárias na construção de sistemas de 

recomendação? 

Metric Quantidade de componentes em modelos de recomendação. 

Após a construção do GQM foi definida a questão primária (QP) 

de pesquisa. E a questão secundária (QS) que, a partir das 

respostas coletadas, pretende responder à questão primária deste 

mapeamento: QP: Quais são as etapas necessárias na construção 

de sistemas de recomendação? e QS: Quais as técnicas utilizadas 

na construção de modelos de recomendação? Com essas questões 

espera-se identificar como um sistema pode gerar recomendações 

alinhadas ao perfil do usuário ou do grupo de usuários.  

Para a busca dos trabalhos foram realizadas pesquisas em bases 

digitais indexadas através de strings de busca. Na construção da 

string genérica foi utilizado o framework PICOC (Population, 

Intervention, Comparison, Outcome, Context) proposto por [10] 

(Tabela 2).  

Tabela 2. Quadro PICOC 

A partir do PICOC foi gerada a string de busca genérica (Tabela 

3), que preserva a relação entre os termos procurados, mantendo a 

ordem lógica. A seguir foram escolhidas as bases de pesquisa: 

Scopus (www.scopus.com); IEEE (www.ieee.org); ScienceDirect 

(www.sciencedirect.com); ACM DL (www.dl.acm.org) e Web of 

Science (www.webofknowledge.com). 

Os trabalhos retornados da busca foram submetidos aos critérios 

de inclusão (CI): artigos primários (CI1) e trabalhos nos idiomas 

espanhol, inglês e português (CI2).  

 
 

Tabela 3. String genérica derivada do PICOC. 

 

Esses trabalhos também foram submetidos aos seguintes critérios 

de exclusão: ano de publicação dos trabalhos, sendo excluídos os 

anteriores a 2005 (CE1); trabalhos duplicados foram excluídos 

mantendo sempre o mais recente (CE2); trabalhos sem acesso ao 

texto completo (CE3); trabalhos que não abordam o tema 

principal (CE4) (modelos ou componentes de recomendação).  

Foi realizada a leitura do resumo, título e palavras-chaves de 

todos os artigos que não foram excluídos pelos critérios citados. 

Condução: Na fase de condução os resultados foram 

quantificados por base e aplicados os critérios de inclusão e de 

exclusão(Tabela 4). Foi realizada a leitura dos resumos dos 

trabalhos (CE4) a fim de identificar possíveis respostas às 

questões de pesquisa. Ao final dessa etapa de leitura foram aceitos 

151 trabalhos, sendo 23 indisponíveis (CE3), resultando em 128 

trabalhos no final de todo o processo. A Figura 1 apresenta o 

fluxo de trabalho por etapas, explicitando a quantidade de artigos 

mantidos em cada uma delas. A Figura 2 mostra a relação de 

trabalhos selecionados e aceitos por base de pesquisa. 

Tabela 4. Quantidade de trabalhos incluídos e excluídos. 

Base Inclusos Anterior a 2005 Duplicados 
Scopus 427 19 29 

ACM DL 51 2 2 

Web of Science 137 6 75 

Science Direct 763 33 44 

IEEE 205 16 11 

ACM DL 1583 76 161 

 Total   1507 1346 

Relatório: A Figura 3 e a Tabela 5 mostram, respectivamente, a 

quantidade de trabalhos selecionados publicados por ano e os 

principais domínios de aplicação. Assim, é possível inferir que é 

um tema atual, apresentando um crescimento de trabalhos 

publicados por ano. SR é um tema expansível a diferentes 

domínios de aplicação com tendências de aplicações, como em 

redes sociais. É importante observar que muitos domínios de 

aplicação são também considerados como itens de recomendação. 

Com o intuito de analisar as técnicas utilizadas na construção de 

modelos de recomendação, os trabalhos foram agrupados de 

acordo com as técnicas mais utilizadas: Collaborative Filtering 

(54), Hybrid (18), Trust Model (7), Fuzzy Model (7), Clustering 

(6), Probabilistic (6), Bayesian Networks (5), Matrix Factorization 

(5), Knn (4) e Markov Model (3). 

Tabela 5. Domínios de aplicação. 
 

PICOC 

Termo Descrição Keywords 

Population 

Algoritmos, abordagens e 

métodos baseados em 

modelo ou memória. 

memory-based, model-based, 

algorithms, approaches, 

methods 

Intervention Efetuar recomendação Recommendation 

Comparison -- -- 

Outcome Modelos de recomendação 
recommendermodel, 

recommendationmodel 

Context Sistemas de recomendação 
recommender system, 

recommendation system 

String genérica 

(“memory-based” OR “model-based” OR “algorithms” OR “approaches” OR 
“methods”) AND (“recommender model” OR “recommendation model”) OR 
(“recommender system” OR “recommendation system”) 

Domínio Qtd. 
Social Network 18 

E-commerce 17 

E-learning 10 

Tourism 7 

Music/Movies 6 

Academic Papers 5 

Web Services 4 

News 4 

Sites 4 
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Figura 1. Fluxo do mapeamento identificando a quantidade de 

trabalhos em cada etapa. 

 

Figura 2. Trabalhos aceitos e selecionados por fonte. 

2.1 Ameaças a Validade 
A validação do protocolo do mapeamento sistemático foi feita por 

uma pesquisadora da área, porém, não houve validação ou 

participação de um grupo de pessoas na seleção e extração dos 

dados dos trabalhos, sendo essa uma ameaça à validade do 

mapeamento sistemático devido à possível presença de viés.  

Outra ameaça está ligada à quantidade de trabalhos analisados 

(1346) em um curto período de tempo, o que demandou grande 

esforço podendo ter ocasionado fadiga no processo. 

Em relação ao processo de seleção dos trabalhos nas fontes de 

pesquisa, as strings de busca não foram exatamente as mesmas, 

logo, há a possibilidade de uma string específica não realizar a 

busca exatamente conforme esperado. Para mitigar esta ameaça as 

strings foram criadas com bases nos tutoriais e arquivos de ajuda 

de cada base digital. 

 
Figura 3. Quantidade de trabalhos aceitos por ano de 

publicação. 

2.2 Trabalhos relacionados 
Do resultado do mapeamento, foram selecionados dois artigos que 

reúnem, categorizam ou descrevem trabalhos que abordam temas 

relacionados à recomendação adaptável e expansível a diferentes 

domínios [2, 09]. 

Em [2] os autores realizam uma revisão a partir da extração dos 

termos mais relevantes em sistemas de recomendação com base 

em 300 artigos publicados em periódicos e congressos. O trabalho 

identifica os principais modelos e algoritmos utilizados e descreve 

taxonomias da área. Também apresenta métricas utilizadas para 

avaliação da recomendação, abordando inclusive possíveis 

tendências na área como a integração de diferentes fontes de 

dados, além da utilização do conceito de Internet of things e 

sensibilidade ao contexto. 

Os autores de [09] apresentam uma revisão para sistemas de 

recomendação dividida em quatro dimensões: métodos e técnicas 

de recomendação, softwares que utilizam recomendação, 

domínios de aplicação e plataformas de aplicação. O processo é 

feito com base na seleção de palavras-chaves, através da busca em 

bases digitais indexadas. O trabalho também descreve e agrupa 

diferentes domínios de aplicação e de recursos recomendáveis 

como turismo, e-learning, músicas e vídeos, documentos, redes 

sociais, entre outros, além de abordar a recomendação para grupos 

de usuários. Por fim, é apresentado um guia para aplicar e 

desenvolver sistemas que utilizam recomendação. 

Outras revisões sobre o tema, em geral abordam temas específicos 

(como, partida fria) ou domínios restritos e foram descartadas por 

não oferecerem uma descrição expansível a múltiplos domínios 

como proposto nesse trabalho.  

Também destacamos um mapeamento sistemático com foco na 

recomendação de recursos educacionais para grupos em redes 

sociais publicado anteriormente pelo núcleo de pesquisa no qual 

esse trabalho está inserido [1], diretamente relacionado com o 

sistema de recomendação que ilustra essa proposta. 

Em [1] é apresentado um mapeamento sistemático com foco na 

recomendação de recursos educacionais para grupos em redes 

sociais. O trabalho identifica técnicas de extração de dados com o 

objetivo de construir o perfil do grupo, além de agrupar os 

trabalhos por abordagem de recomendação utilizada, sendo 

filtragem colaborativa, baseada em conteúdo e híbrida. O 

mapeamento também identifica os recursos educacionais mais 

utilizados no contexto do mapeamento a fim de inferir 

preferências dos grupos educacionais quanto ao tipo de mídia 

recomendada. 

A principal diferença entre os trabalhos relacionados e o 

mapeamento citado e o proposto é que o objetivo do presente 

trabalho não é propor modelos de recomendação específicos para 

um domínio ou técnica e sim uma infraestrutura que possa auxiliar 

na criação de SRs instanciados ou derivados do metamodelo 

MMRecommender.  

2.3 Componentes de um modelo de 
recomendação 
A partir dos artigos identificados no mapeamento foi gerada uma 

planilha de termos, características e sub características, etapas e 

atividades dos sistemas de recomendação para compor o 

metamodelo.  

Os principais termos identificados foram: Collaborative Filtering, 

Content-Based, Demographic, Social e Hybrid que representam 

técnicas de filtragem ou agrupamento dos objetos recomendados. 

Trust model, Fuzzy model, Clustering, Probabilistic, Bayesian 

networks, Matrix factorization, Knn, Markov model, LDA Model, 

HRM, Heuristic, User-Item-Feature-based, CSFS, Random Forest, 

Genetic, Context-aware, Slope One, TS-PMF, Similarity Metrics, 

Machine Learning, Natural Language Processing como métodos 

que relacionam o perfil e contexto do usuário com os objetos 

recomendados. 

Também foram identificados termos relacionados à forma de 

extração dos dados como: Implicit Feedback que são dados não 

informados diretamente pelo usuário, como por exemplo as 

atividades executadas pelo usuário dentro do sistema; Explicit 

Feedback que são os dados informados diretamente ao sistema, 

como avaliações de conteúdo, além de Context, Profile, User, 

Groups e Top-N que podem indicar a forma com que os objetos 

serão recomendados, por exemplo se a recomendação será feita 

para usuários de forma individual ou em grupo. 

Em seguida os termos identificados foram agrupados de acordo 

com as funcionalidades e etapas. Nessa fase também foram 
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observados termos similares em funcionalidades e criados 

subgrupos. A partir dos grupos e subgrupos formados foi gerado 

um primeiro modelo de representação que posteriormente evoluiu 

para um metamodelo de recomendação descrito a seguir.   

3. MMRecommender – Metamodelo para 
Sistemas de Recomendação 
A partir do mapeamento sistemático e das propostas anteriores do 

grupo, notadamente na área sistemas de recomendações de 

recursos educacionais [11, 12], este artigo apresenta a primeira 

versão de um metamodelo com os componentes necessários para 

construção de SR, denominado MMRecommender. O 

metamodelo é constituído de quatro etapas: Extração, Filtragem, 

Método e Recomendação, além da sub-etapa Enriquecimento 

conforme exibido na Figura 4. 

Figura 4. Arquitetura conceitual MMRecommender. 

Extração: É a etapa onde as informações que irão compor o perfil 

do usuário ou do grupo serão extraídas, seja de forma implícita ou 

explícita. O contexto é o fator responsável pela forma de 

utilização do sistema e construção do perfil do usuário ou grupo. 

Foi utilizada a categorização proposta por [6]: interno e externo. 

A sub-etapa Enriquecimento (Improvement) é responsável pelo 

aprimoramento do perfil extraído através de informações contidas 

nas redes sociais [3], em dados ligados e ou em ontologias. 

Filtragem: Nessa etapa o algoritmo de filtragem é aplicado. 

Segundo [2], uma categorização bem aceita na área divide os 

algoritmos em cincos tipos: Baseada em Conteúdo (Content-

based) realiza as recomendações com base nas escolhas já feitas 

pelo usuário; Colaborativa (Collaborative) recomenda com base 

nas escolhas de outros usuários com perfil e preferências similares 

(existem dois subtipos user-based e item-based); Demográfica 

(Demographic) que divide os usuários em grupos com 

preferências similares; Social (Social) baseado na recomendação 

em redes sociais e grupos de usuários, formados de modo 

explícito ou implícito e Hibrida (Hybrid) que é a combinação de 

duas ou mais técnicas. 

Método: É a etapa em que a estratégia de recomendação é 

aplicada, sendo os mais comuns: Model-based (que cria um 

modelo que define o perfil e preferências do usuário ou grupos de 

usuários [2]); Memory-based (também conhecido como similariy-

based, podendo ser subdivido em user-similarity ou item-

similaritye) e Hybrid (que é a combinação das estratégias 

anteriores). Os algoritmos de recomendação utilizam técnicas 

estatísticas, de mineração de dados, inteligência artificial, entre 

outras. A partir da aplicação do método os itens são 

recomendados. 

A sub-etapa Recursos pode ser utilizada para fornecer recursos 

externos que serão recomendados, como por exemplo, vídeo aulas 

do Youtube (www.youtube.com/) ou através de uma abordagem 

que utiliza dados ligados para representação de recursos 

educacionais [16]. 

Recomendação: É a etapa final do processo de recomendação, 

onde os recursos são selecionados para serem apresentados aos 

usuários ou grupo de usuários.  

Os SR podem adotar estratégias diferentes para apresentar as 

recomendações dependendo do domínio de aplicação: listas de 

itens, ordenação pela aderência ao perfil ou por avaliações de 

outros usuários, por associação entre preferências de usuários 

semelhantes ou por objetos recomendados com características 

similares. Essa etapa está diretamente relacionada aos repositórios 

de recursos de onde sairão os itens que serão selecionados e 

apresentados aos usuários. 

4. Avaliando o metamodelo com o BROAD-
GRS  
Para cada aplicação instanciada do metamodelo 

MMRecommender é necessário definir as etapas Extração, 

Filtragem, Método e Recomendação e especificar os itens que as 

compõem.  

Para avaliar a arquitetura do metamodelo no domínio educacional 

apresentamos o BROAD-GRS, um Sistema de Recomendação 

para Grupos, desenvolvido no contexto do projeto BROAD 

(Figura 5). A proposta desse sistema de recomendação evoluiu e 

inovou as propostas de [15] e [16] com características 

identificadas em [1] e nos trabalhos relacionados da literatura [05, 

09, 14, 16].  

Foi desenvolvido um protótipo capaz de extrair informações, 

definir o perfil educacional do grupo e recomendar recursos 

educacionais aos seus membros, utilizando a rede social 

Facebook. 

A proposta adota uma Filtragem Híbrida, pois identifica o 

conteúdo relevante ao usuário, utilizando o seu perfil na formação 

do perfil do grupo (filtragem baseada em conteúdo) e recomenda 

com base na aderência ao perfil da maioria do grupo (filtragem 

colaborativa). 

A recomendação é feita através de três abordagens: baseada em 

repositórios de recursos educacionais, em repositórios de Dados 

Ligados e em um repositório de vídeos. Após o desenvolvimento 

do protótipo foi realizado um estudo de caso [17] que permitiu 

observar as primeiras evidências sobre a eficiência do BROAD-

GRS instanciado do metamodelo. 
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A arquitetura do BROAD-GRS é dividida em 5 módulos: (1) 

Camada de extração de informações; (2) Camada de definição do 

perfil do grupo; (3) Camada de representação semântica; (4) 

Camada de recomendação e (5) Camada de interface onde, os 

recursos são apresentados ao usuário. A Figura 5 apresenta o 

instanciamento do metamodelo MMRecommender para o 

BROAD-GRS 

Figura 5. Instância derivada do MMRecommender  para o 
BROAD-GRS. 

A recomendação dos recursos educacionais em repositórios se dá 

a partir da relação estabelecida entre as características do perfil do 

grupo e os metadados dos recursos educacionais. O projeto 

BROAD já prevê a catalogação de recursos educacionais [3]. 

Dentre as iniciativas de disponibilização de conteúdo através de 

Dados Ligados foram utilizadas neste trabalho a DBpedia 

(wiki.dbpedia.org/Datasets)  e a Open University 

(data.open.ac.uk/). A recomendação em vídeos se dá através do 

YouTube. 

4.1 Estudo de Caso 
A avaliação da proposta foi feita através de um estudo de caso que 

analisou grupos de usuários na rede social Facebook. Foram 

criados grupos educacionais compostos de participantes 

voluntários sendo o Grupo 1, formado por 16 participantes, 

integrantes de uma Escola Técnica de Informática, e o Grupo 2 

composto por 10 participantes de áreas distintas como Direito, 

Engenharia Ambiental e Ciência da Computação. Após cada 

membro permitir que o protótipo tivesse acesso às suas 

informações pessoais no Facebook, o perfil educacional do grupo 

foi definido. Com base nesse perfil, o tema educacional escolhido 

para o Grupo 1 foi “Wireless Network” enquanto o tema “Cotas 
Raciais” foi abordado no Grupo 2. 

No estudo de caso foram implementadas as três abordagens para 

os recursos a serem recomendados: repositório local de recursos 

educacionais BROAD, dados ligados e vídeos. Foi definida a 

estratégia de recomendar três recursos educacionais por 

abordagem. O protótipo indicou os recursos ao administrador do 

grupo, que repassou as informações para os membros do grupo. A 

Figura 6 apresenta os recursos educacionais, do repositório 

BROAD de objetos de aprendizagem, recomendados ao Grupo1. 

No momento da avaliação, esse repositório possuía 74 recursos 

educacionais relacionados à área de Ciência da Computação. 

Após o estudo de caso os participantes responderam um 

questionário contendo perguntas de múltipla escolha, usando a 

escala “Muito Ruim”, “Ruim”, “Razoável”, “Bom e “Muito 
Bom”. O Gráfico 1 apresenta o quantitativo de respostas dos 

usuários a respeito da aceitação em relação às suas características 

pessoais extraídas, bem como as características de cada grupo 

respectivamente. O Gráfico 2 apresenta a aceitação dos usuários 

em relação às recomendações educacionais feitas ao grupo 

respectivamente, levando em consideração suas características 

individuais e do grupo. 

 

Figura 6 – Recomendação de recursos educacionais do 
repositório BROAD para o Grupo 1. 

Gráfico 1 – Aceitação das características extraídas dos 
Grupos. 

Os participantes do Grupo 1 avaliaram positivamente o processo 

de extração de seus dados, com 38% e 25%, respectivamente, de 

avaliações “Bom” e “Muito Bom”, para o Grupo 2 as avaliações 
positivas foram de 30% e 40%, para “Bom” e “Muito Bom” 
respectivamente.  

Gráfico 2 – Aceitação dos usuários em relação às 
recomendações feitas ao Grupo 1. 

Os recursos recomendados para o Grupo 1 obtiveram 69% de 

avaliações positivas, enquanto o Grupo 2 obteve 90% de 

avaliações positivas. A avaliação da recomendação baseada em 

Dados Ligados obteve 63% de satisfação, considerando as 

avaliações “Bom” e “Muito Bom” para o Grupo 1 e 80% de 
avaliações “Bom” e “Muito Bom” para o Grupo 2. Nas 
recomendações em vídeos, os dados são ainda melhores, 86% 

para o Grupo 1 e 90% para o Grupo 2, de satisfação considerando 

as avaliações “Bom” e “Muito Bom”. Os dados coletados sugerem 
que a proposta BROAD-GRS foi eficaz na recomendação de 

recursos educacionais no contexto dos participantes do Grupo 1 e 

Grupo 2, além de apresentar evidências que os recursos 

educacionais em vídeo são mais aderentes ao perfil dos grupos 

analisados. 

4.1.1 Ameaças a Validade 
O protótipo utiliza como base dados de perfil do Facebook para a 

formação de grupos, dessa forma dados privados do usuário 

podem dificultar a identificação precisa de interesses do grupo. A 

falta de informações relevantes para a formação de grupos 

também é um ponto importante que pode dificultar a 

recomendação visto que o Facebook é uma rede social que não 
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possuí o foco na formação de grupos educacionais. O estudo de 

caso não considerou aspectos temporais como a variação do 

interesse e características dos participantes do grupo, tais aspectos 

serão tratados em trabalhos futuros. 

5. Considerações Finais 
O mapeamento sistemático identificou 128 trabalhos sobre 

modelos de recomendação publicados entre 2006 e 2015, que 

auxiliaram a identificação de categorias, definições e modelos. A 

quantidade de crescente de publicações pode ser um indício de 

que ainda é um tema atual e de interesse na comunidade científica. 

Também foi possível perceber que aplicações em redes sociais 

ainda demandam muitas pesquisas na área. 

Existem múltiplas aplicações de sistemas de recomendação, o que 

dificulta a existência de classificações e taxonomias na área. Sob 

essa ótica foi proposto um metamodelo, denominado 

MMRecommender, para apoiar o desenvolvimento de SR em 

diversos domínios. Dessa forma, é possível derivar modelos de 

recomendação que podem ser instanciados a cenários 

educacionais diferenciados.  

Para validar a proposta foi desenvolvido e avaliado o BROAD-

GRS [1], um SR para grupos educacionais em redes sociais. Os 

resultados preliminares apontam para a viabilidade do modelo. A 

recomendação utilizando três abordagens (repositório de dados, 

dados ligados e vídeos) foi considerada satisfatória e 

complementar. O uso de dados ligados e de um repositório de 

vídeos no processo de seleção de recursos permitiu ampliar as 

possibilidades de recomendações oferecidas aos usuários, não 

ficando restrito a repositórios de recursos educacionais com temas 

específicos. Além disso, o envio dos recursos educacionais através 

da recomendação em redes sociais oferece ao usuário a utilização 

dos ícones de interatividade do ambiente, que permitem curtir e 

compartilhar suas experiências sobre um recurso educacional 

recomendado. 

Como trabalhos futuros, em termos do metamodelo proposto, 

serão derivados modelos de recomendação em diferentes 

domínios para aperfeiçoamento do mesmo e, num futuro próximo, 

na definição de um ecossistema de software de recomendação.  

Em termos do BROAD-GRS pretende-se aperfeiçoar a abordagem 

de definição do perfil educacional do grupo e do processo de 

recomendação considerando, por exemplo, as recomendações 

feitas para usuários que possuem interesses comuns e não fazem 

parte de um grupo, através do histórico de recomendações dos 

recursos educacionais com a avaliação dos usuários e na 

reputação dessas recomendações. 
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ABSTRACT 
This paper presents a transdisciplinary work using a computacional 

neuropedagogy approach. Focusing on cognitive development of 

children in a digital information society, we consider essential to 

provide them activities such as reading, writing and programming, 

which can be pedagogically used as a cognitive prosthesis for 

developing other skills later. 

 
RESUMO 

Este artigo apresenta recortes de uma dissertação de mestrado em 

andamento cuja temática abrange de forma transdisciplinar, na 

perspectiva da Neuropedagogia Computacional, a importância da 

tecnologia com base neurocientífica para o desenvolvimento 

cognitivo das crianças, considerando como essenciais na sociedade 

da informação digital as atividades de leitura, escrita e 

programação, a fim de utilizá-las pedagogicamente como próteses 

cognitivas para o desenvolvimento de outras competências.   

Categories and Subjects Descriptors 

K.3.2 [Computer Milieux]: Computer and Information Science 

Education - Computer science education. 

 

General Terms 

Algorithms, Experimentation, Languages. 

Keywords 

Ler; escrever; programar; neurociência; neuropedagogia 

computacional; games; sistema educacional inteligente. 

1. INTRODUÇÃO 
No contexto sócio-histórico atual, é consensual entre cientistas da 

computação e profissionais da Educação que a tecnologia deve 

levar o aluno a ser um pensador criativo, capaz de se expressar e 

mostrar suas ideias ao mundo, conferindo-lhe cada vez mais 

autonomia para atuar na Sociedade da Informação digital. 

Mitchel Resnick, diretor do laboratório de mídias do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e criador do 

software Scratch, por exemplo, difunde a ideia de que a atividade 

de programar deve se unir às competências básicas de leitura e 

escrita, pois assim como estas, auxilia no desenvolvimento 

cognitivo e permite que as crianças vejam o mundo de maneiras 

diferentes. Trata-se de uma constatação factual que pode ser 

cientificamente e pedagogicamente comprovada: a programação 

permite não apenas aprender a resolver problemas, mas também a 

transformar ideias através da criação, exploração e experimentação 

do mundo. É, portanto, atividade crucial para participação social, 

capaz de conferir aos nativos digitais a fluência nas novas 

tecnologias. Note-se que a fluência em tecnologia difere da 

alfabetização digital. É importante ressaltar que a fluência em 

tecnologia diz respeito ao uso consciente e expressivo das 

ferramentas tecnológicas, enquanto a alfabetização digital é o 

processo de compreensão, assimilação e inserção de indivíduos no 

mundo tecnológico.  

É necessário direcionar esforços para a fluência em tecnologia, pois 

a maioria dos jovens nativos digitais consegue interagir com as 

novas tecnologias, isto é, são digitalmente alfabetizados; muitos, 

porém, ainda não conseguem se expressar e criar coisas novas a 

partir dela.  

Assim como Mitchel Resnick [1], acreditamos que a programação 

é o caminho para a fluência tecnológica; ela não auxilia as crianças 

apenas em termos práticos, mas também ajuda a organizar as ideias 

e ver o mundo de diferentes maneiras, além de possibilitar uma 

participação social efetivamente ativa. 

Compartilhamos de um anseio unânime entre os profissionais da 

Educação de que se elimine o sistema vigente de educação 

bancária, como Paulo Freire [2] já havia criticado. Resnick [1] 

acredita que os alunos de todos os segmentos deveriam aprender 

como se aprende no jardim de infância, onde são instigados a 

explorar, conhecer, imaginar e construir seus próprios objetos e 

histórias trabalhando ativamente em projetos que tenham um 

significado para eles. A programação, nesse sentido, se mostra 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 511  - 516. Santiago de Chile.
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como uma ferramenta para expressão em todas as matérias, pois 

pode auxiliar as crianças a desenvolverem projetos nas áreas de 

biologia, geografia, história, entre outras disciplinas. 

A proposta de aprender como se aprende no jardim de infância é 

extremamente válida se levarmos em conta que o modelo de 

educação que se oferece hoje no ensino básico brasileiro é fatigante 

e defasado, pois não explora a criatividade de forma a possibilitar 

que os educandos criem, se expressem e adquiram conhecimentos 

práticos para suas vidas através de todos os recursos tecnológicos e 

todos os gêneros textuais, que são as estruturas básicas para a 

comunicação enquanto função social. Robert Fulghum é uma das 

personalidades que acredita que “a sapiência não se encontra no 
topo das montanhas das escolas de pós graduação, mas no pátio do 

jardim.” Em All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten 

[3] – (Em português: Tudo que realmente preciso saber eu 

aprendi no jardim de infância) temos um exemplo de como a 

liberdade para criar e desenvolver a imaginação auxilia a nossa 

constituição como sujeito. Tal liberdade para criar pode e deve ser 

suscitada desde o início da vida escolar pela atividade de 

programação. 

O fato de a programação abranger conhecimentos lógicos, 

matemáticos e conceitos científicos é de grande valia para o 

desenvolvimento cognitivo, pois dá as crianças a oportunidade de 

experimentarem a ciência através de atividades práticas e com 

significados pessoais. Como exemplo, pode-se durante a criação de 

um software, exercitar os conhecimentos algébricos com a 

utilização de variáveis e operadores; pode-se criar um algoritmo 

para resolver um problema com motivação pessoal; pode-se criar 

um aplicativo para suprir uma dificuldade, pode-se compreender 

melhor estruturas condicionais tanto em termos adverbiais quanto 

em termos lógicos e práticos... as possibilidades são, portanto, 

ilimitadas. 

Além disso, a programação construída sob o suporte de uma 

linguagem oferece às crianças a possibilidade de imaginar e 

escrever textos com formato e sintaxe diferentes, possibilitando 

que elas exerçam, desta forma, não apenas a competência 

linguística e a habilidade de lidar com linguagens, códigos e 

tecnologias diversas, de acordo com o que preconiza os parâmetros 

curriculares nacionais brasileiros, mas também proporcionando que 

elas utilizem novos suportes, apropriem-se de novos gêneros 

textuais, produzam novos textos e disseminem novos significados. 

Escrever um programa é contar histórias através de possibilidades. 

É apresentar eventos, descrever objetos, atribuir variáveis e 

sentidos; é traduzir linguagens. Assim como no plano da 

expressão, é preciso encadeamento, sequencia lógica; é preciso 

criatividade, fluência, compreensão de códigos e símbolos, 

dimensionamento de espaço, tempo e possibilidades. É preciso 

verbos-ações. É preciso consciência temporal e estrutural. 

Programar jogos é uma experiência ainda mais rica: quem 

programa um jogo cria possibilidades de histórias que outras 

pessoas poderão (re)contar com suas escolhas de jogadas. 

Tais constatações resultam, além de um levantamento teórico, de 

ações desenvolvidas durante a execução de um projeto 

interdisciplinar que contemplou as atividades de leitura em diversas 

linguagens, inclusive linguagem científica, a escrita em diversos 

suportes e atividades de programação em pseudocódigo e  em 

Python. 

2. EXPERIMENTO 
Os textos abaixo produzidos por crianças do sétimo ano do ensino 

fundamental durante uma das aulas de um projeto de oficinas de 

programação de games representam um misto de programação com 

criação literária e contém uma riqueza de saberes e imaginário 

aliados como forma de expressão de experiências, saberes e 

subjetividades.  

 

JARDINS="você está num jardim" 

FONTE="você vê uma linda fonte no meio do jardim" 

CACHORRO="você ver(sic) um cachorro na frente da 

ponte.você vai lá pega(sic)? (s/n)" 

PEGACACHORRO="levo pra casa e cuido dele" 

NÃOPEGACACHORRO="deixo na rua passando frio e fome" 

input(JARDINS) 

input(FONTE) 

#input(CACHORRO) 

#input(NÃOPEGACACHORRO) 

#input(PEGACACHORRO) 

resposta = input (CACHORRO) 

if resposta == "s": 

 input(PEGACACHORRO) 

else: 

 input(NÃOPEGACACHORRO) 

 

Texto 1: Jardins 

macaco= Era uma vez uma família que foi passear no jardim 

botânico e foram ver os animas(sic) e eles viram um macaco você 

quer dar carinho no macaco?(s/n) 

input(macaco) 

se você disser sim o macaco fica feliz 

se você disser não o macaco taca cocô em você 

game over 

Texto 2: Passeio no Jardim Botânico 

Tais produções são resultantes de um trabalho que compreendeu o 

estímulo à leitura, à produção textual, ao pensamento científico e à 

programação. As atividades abrangeram dinâmicas de grupo, 

aulas-passeio ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, atividades de 

leitura em parceria com a Sala de Leitura envolvendo os 

professores das disciplinas de inglês, artes e ciências, atividades 

práticas em laboratório de ciências e aulas de programação de 

games com a linguagem Python. O trabalho foi realizado 

inicialmente em uma escola da rede municipal com crianças do 

sétimo ano do segundo segmento do ensino fundamental, no bairro 

de Costa Barros da cidade do Rio de Janeiro. Essa instituição 

permitiu o desenvolvimento do trabalho e o acesso a suas 

instalações, com autorizações prévias dos responsáveis legais dos 

dezoito alunos envolvidos. 
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Figura 1: Atividades de programação em Python  

 

Figura 2: Atividades práticas e experimentos realizados em 
laboratório de Ciências 

 

Figura 3: Aula-passeio ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Privilegiamos a hipótese de que o conhecimento de programação 

aliado à prática de criação de micromundos narrativos e digitais 

provenientes da combinação de textos, espaços, símbolos e códigos 

em experiências dinâmicas envolvendo não apenas personagens e 

eventos, mas também significados práticos e/ou subjetivos poderia 

contribuir para o desenvolvimento cognitivo, proporcionando a 

ampliação do imaginário infantil e um processo de aprendizagem 

diferenciado e mais efetivo. Enfatizou-se a importância do estímulo 

à criação e expressão a partir do aprendizado de programação para 

potencializar a criatividade e o imaginário infantil. Inspiramo-nos 

nas pesquisas de Freire [2],  Seminerio [4], Bandura [5],Vygotsky 

[6], Wallon [7], entre outros, para fundamentar cientificamente os 

requisitos educacionais. 

A partir deste experimento, acredita-se que há a necessidade de 

investigar o que poderia, no futuro, contemplar uma nova área de 

estudos nos moldes da linguística aplicada, mas voltada para o 

ensino de linguagens diversas a partir da programação - que 

buscasse aliar teorias e práticas, relações e efeitos dos 

aprendizados das linguagens de programação, bem como a sua 

relação com as capacidades de expressão, comunicação e relação 

com a língua materna. Observou-se que as linguagens de 

programação podem funcionar como próteses cognitivas para o 

aprendizado de outras línguas, tais como a língua inglesa, e outras 

disciplinas, tais como a álgebra, a lógica e a geometria.  

No mundo de hoje, não é possível mais que nos atenhamos a 

ensinar uma linguagem, um idioma. Precisamos ensinar linguagens 

verbais, não verbais, mistas e plurais orientadas ao uso não apenas 

social, mas pessoal e expressivo, o que favorece a fluência digital.  

No contexto sócio-histórico atual em que se preza visões 

multi/pluri/interdisciplinares, as ciências colaboram e se integram 

cada vez mais a fim de possibilitar uma investigação mais rica 

acerca de um objeto. A transdisciplinaridade surge como uma nova 

postura de pesquisa que percorre as disciplinas, entrecruzando o 

âmbito de cada uma, buscando uma convivência de saberes numa 

interface dinâmica. Ao adotar esta postura, os cientistas buscam 

explicações para os fenômenos que investigam em outros domínios 

do saber, sem esgotar suas possibilidades. Sendo a linguagem o 

mecanismo crucial de interação social, presente nos âmbitos 

verbais e não verbais do mundo físico e do mundo digital, faz-se 

necessária a adoção de uma postura transdisciplinar para o seu 

estudo e compreensão a partir de relações dialógicas diversas.  

Devido à sua natureza transdisciplinar, a Neuropedadogia 

Computacional foi a ciência base para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 
Como resultado direto dos procedimentos adotados nas atividades 

desenvolvidas, destaca-se a confirmação da hipótese privilegiada 

de que as atividades de programação, leitura e escrita, em conjunto, 

proporcionam uma melhora significativa no desempenho dos 

alunos, o que pôde ser comprovado por melhora nas notas das 

avaliações das disciplinas, aumento da frequência de visitas à 

biblioteca, melhora na expressão e anseio por mais atividades de 

ciências e de programação. 

O experimento permitiu verificar de forma prática como a 

tecnologia tem o poder de envolver os alunos não apenas por seu 

caráter lúdico, mas também pela possibilidade de colaboração. 

Também obteve-se como resultado um corpus linguístico passível 

de processamento por mineração textual, o que poderia fornecer 

dados quantitativos para verificação do desenvolvimento 

linguístico-cognitivo-expressivo dos educandos. Observou-se, 

porém, que apenas uma instância textual não era suficiente para 

fomentar esta análise, o que comprovou a necessidade de um 

trabalho processual que permitisse não apenas um mapeamento das 

funções cognitivas utilizadas no desenvolvimento das tarefas de 

escrita e programação, mas que também permitisse o 

acompanhamento do desenvolvimento a fim de se verificar como se 

dá, de acordo com cada atividade proposta, a ocorrência de saltos 

cognitivos, isto é, momentos em que a criança adquire uma nova 

habilidade ou tenta adaptar seu sistema cognitivo e perceptivo a 

fim de solucionar um problema. 
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Também foi possível verificar a importância da Neurociência como 

base para a construção de um aprendizado efetivo, orientado e 

devidamente articulado às tecnologias. 

4. DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÕES 
FUTURAS  

A necessidade de um trabalho processual motivou a criação de um 

sistema educacional inteligente [8], que é um software que utiliza 

regras metacognitivas e interage adaptativamente com o aluno 

através de processos que estimulam a aprendizagem, coletando 

dados individuais e/ou coletivos, mapeando assinaturas cognitivas 

dos usuários, o que pode revelar novas informações sobre aspectos 

da cognição humana e sobre o funcionamento microgenético do 

cérebro. Cada vez mais suscitado pela Neuropedagogia 

computacional, o desenvolvimento de engenhos computacionais 

ocorre através de projetos que entrelaçam Neurociências, Ciências 

Biológicas, Ciências Humanas e Computação em prol da 

Educação. 

A fim de que se pudesse prosseguir e avançar com este trabalho, 

escolheu-se inicialmente entre as atividades de leitura, escrita e 

programação a que representava mais dificuldade para os alunos: a 

atividade de escrita. Além da dificuldade apresentada pela amostra 

de crianças utilizada no experimento apresentado, considerou-se 

também um cenário de deficiências educacionais que 

comprometem as habilidades em Língua Portuguesa e Leitura, 

verificadas em avaliações como o PISA (Programa Internacional de 

Avaliação de alunos), em que atualmente o Brasil está em 55° 

lugar, e a prova Brasil, que constatou que um em cada cinco alunos 

sabe apenas o básico de Língua Portuguesa. Assim, definiu-se que 

seria desenvolvido um sistema educacional inteligente que 

auxiliasse o desenvolvimento da escrita. 

Como toda comunicação se dá através de gêneros textuais, e estes 

inserem-se em um conjunto infinito de possibilidades 

comunicativas, tanto de forma verbal quanto não-verbal, foi 

necessário escolher um gênero para que o trabalho adquirisse 

viabilidade. Assim, optou-se pelo gênero narrativo, já que a  

narrativa é uma produção sóciocultural e “um dos nossos 
mecanismos cognitivos primários para a compreensão do mundo” 
[9].  

As pinturas rupestres pré-históricas iniciadas no período 

Paleolítico são exemplos de que a narrativa sempre existiu e é 

culturalmente construída pelas sociedades, transcendendo os 

limites de tempo e das experiências humanas, pois “a narrativa está 

presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 

sociedades; a narrativa começa com a própria história da 

humanidade; não há, em parte alguma povo algum sem narrativa; 

todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas e, 

frequentemente estas narrativas são apreciadas em comum por 

homens de cultura diferente, e mesmo oposta.” [10] 

Acreditou-se, portanto, numa utilização lúdico-pedagógica da 

tecnologia aliada à perspectiva sócio interacionista da linguagem 

para que os alunos pudessem observar e criar narrativas ficcionais, 

ampliando, desta forma, suas capacidades cognitivas. Desta forma, 

iniciou-se o desenvolvimento de uma plataforma online para a 

criação de narrativas, com uma arquitetura de mediação artificial e 

um painel para que o professor possa realizar um acompanhamento 

do desenvolvimento de seus alunos através de dados quantitativos; 

estes, devem auxiliar o professor na tarefa de avaliação qualitativa 

de desempenho através da análise processual do discurso das 

crianças. 

É importante ressaltar que o sistema educacional inteligente 

voltado para o trabalho com narrativas explora apenas uma 

atividade do conjunto de atividades propostas para o 

desenvolvimento cognitivo das crianças – ler, escrever e programar 

– e isto demonstra a possibilidade e necessidade de ampliação dos 

estudos voltados não apenas para as outras atividades, mas 

também para o desenvolvimento de estratégias diferenciadas para 

ampliar as competências em cada uma delas. Trata-se, portanto, de 

pesquisas em estágio inicial, pertencentes a uma área também em 

estágio inicial - a Neuropedagogia Computacional – uma nova 

ciência “resultante de um mosaico funcional epistêmico que 
abrange a constituição e a prossecução de objetos 

neuropsicoeducativos”[11]. Há uma grande demanda de propostas 

de resoluções para os impasses nas relações entre a filosofia, as 

ciências e as tecnologias. 

4.1 Estágio Atual de Desenvolvimento Do 
Sistema Inteligente 

O desenvolvimento do sistema denominado Narrativa Ativa é 

tarefa integrante de uma dissertação de mestrado que tem como 

objetivo investigar o desenvolvimento do discurso narrativo  

através de modelos neurofuncionais apoiados pela tecnologia. 

Nesta pesquisa, contempla-se metodologia de desenvolvimento 

elaborada na Universidade Federal do Rio de Janeiro a partir da 

necessidade de um processo científico de Engenharia de Softwares 

Educativos.  

Existem quatro processos fundamentais no desenvolvimento de um 

sistema educacional inteligente: modelagem dimensional, processo 

criativo, projeto interacional e desenvolvimento conceitual [12]. A 

cada processo correspondem documentações específicas com 

informações de diversas áreas de conhecimento reunidas em 

processos interdisciplinares. 

Figura 4: Processos metodológicos de desenvolvimento de um 
sistema inteligente 

Destaca-se como fundamental o processo de modelagem 

conceitual, pois através dele é possível a representação de 

conceitos educacionais de forma cientificamente computável 

utilizando-se espaços multidimensionais onde grandezas e 

magnitudes representam, respectivamente, aspectos do aprendizado 

e graus esperados de aquisição do conhecimento. 
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A figura 5 apresenta um amplo esquema de conceitos pedagógicos 

e linguísticos utilizados para compor a base do funcionamento do 

sistema. 

 

Figura 5: Modelo dimensional do Sistema Narrativa Ativa 

O processo criativo, por sua vez, tem como objetivo definir, com 

base nas dimensões previamente definidas, os elementos estruturais 

do sistema, tais como objetos, ações e cenários. A criação deve 

abranger, com ludicidade, os conceitos educacionais definidos na 

modelagem conceitual. 

O projeto interacional é o processo de estabelecimento de um 

modelo de acompanhamento do usuário baseado em expectativas. 

Assim, é possível verificar a relação entre as grandezas e 

magnitudes do modelo conceitual, e, desta forma, gerar conjuntos 

de dados acerca do processo de aprendizagem. 

No processo de desenvolvimento conceitual gera-se, a partir da 

escala de atitudes do usuário, um crivo computacional a ser 

incorporado na inteligência artificial do game para constituir uma 

máquina de estados para gerenciar as interações e avaliações do 

game a respeito do usuário. 

O sistema educacional inteligente denominado Narrativa Ativa 

atualmente encontra-se em desenvolvimento na fase de projeto 

interacional. Apresenta-se se sob a forma de um espaço virtual 

lúdico que possibilita o desenvolvimento de narrativas por 

crianças. O mediador artificial, um robô alienígena, interage com 

as crianças através de mensagens que auxiliam no desenvolvimento 

do texto. O contexto lúdico do jogo é ficcional e convida as 

crianças a escreverem textos narrativos para integrarem um livro 

com histórias produzidas pelos moradores do planeta Terra. Este 

livro está sendo organizado pelo mediador artificial, que deseja 

reunir as histórias para levar aos habitantes de seu planeta natal. O 

mediador artificial também apresenta para as crianças algumas 

histórias e dicas de filmes, isto é, sugere-se uma troca de 

experiências entre o usuário do sistema e o personagem digital. 

O contexto lúdico de busca por histórias para integrarem um livro 

facilita que os professores possam, ao término de suas atividades, 

selecionar histórias para mostras literárias em suas instituições, 

empenharem-se para a publicação de E-Books ou buscarem apoio 

para edição de livros impressos, incentivando, assim, a formação 

de jovens autores e leitores. 

 

Figura 6: Protótipo da mediadora Nat 

O robô alienígena denomina-se Nat e representa um personagem 

do sexo feminino. Nat tem o objetivo de auxiliar a produção escrita 

do aluno sem interferir na mesma, utilizando, para isso, a técnica 

da Elaboração Dirigida proposta por Seminério [4], que consiste 

em uma técnica metacognitiva de aprendizagem que tem o objetivo 

de expandir e acelerar o desenvolvimento do potencial cognitivo do 

indivíduo. Tal técnica é fundamentada na teoria de Bandura [5] 

acerca dos processos de aquisição e estocagem de modelos, os 

quais, para Seminério, permitem que o indivíduo adquira novos 

paradigmas nas linguagens através do diálogo, o que pode conferir 

ao indivíduo a capacidade de aprender a aprender. 

A produção escrita dos alunos permitirá o desenvolvimento e o 

acompanhamento da evolução das dimensões paradigmática e 

sintagmática em suas narrativas, possibilitando a ampliação e o uso 

orientado da capacidade episódica. Quanto mais textos o educando 

usuário escrever, mais chances ele terá de ter um texto selecionado 

para compor o livro de Nat, e com isso, mais instrumentos de 

avaliação o sistema emitirá para o professor. 

Quanto à interface, o sistema está sendo desenvolvido de forma que 

a sessão inicie com uma tela para que seja possível a coleta e o 

armazenamento de dados de cada participante. 

O sistema apresenta uma janela de bate papo por meio da qual o 

jogador interage com Nat, que lhe apresenta a opção de escrever 

uma narrativa.  

Na primeira etapa, são apresentados ao jogador pequenos blocos de 

notas para que ele faça o rascunho de seus elementos narrativos, se 

desejar. A utilização de rascunhos tem base em Vygotsky [6], que 

explicita a importância dos rascunhos para a organização dos 

processos mentais, o que fornece um importante apoio para o 

discurso escrito. 

Posteriormente, apresenta-se um editor de textos para que após o 

rascunho, o jogador redija e salve seu texto. Na terceira etapa, é 

dada ao jogador a possibilidade de revisar o texto antes de enviar. 

Não existe um manual com regras, somente dicas e elaborações 

dirigidas que podem ser ativadas pelo aluno através de um botão de 

dúvidas, ou pelo próprio sistema caso este perceba que o aluno está 

com dificuldades em suas tarefas. 

Há também os botões “começar de novo”, “terminei” e “desisto”, 
para que os jogadores possam indicar se concluíram a tarefa ou 

não. Estas opções são indicativas de término de sessão. 

Ao término da tarefa o usuário tem a opção de compartilhar seu 

texto nas redes sociais. O usuário também pode ter acesso aos 

textos de outros jogadores. A visualização dos textos de outros 

jogadores apresenta a opção de curtir, que tem o objetivo de criar 

um ordenamento dos textos mais votados pelos jogadores.  
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Estuda-se a possibilidade de edição e fornecimento de 

retroalimentação entre os participantes. Espera-se também que 

através da criação de uma lista folksonômica seja possível 

organizar e enriquecer semanticamente o conhecimento captado 

pelo sistema, o que pode auxiliar a inteligência e a adaptabilidade 

do sistema. 

As ações básicas previstas para a execução desta pesquisa 

contemplarão a finalização do desenvolvimento e projeto do 

sistema, seguido da análise de sua aplicação em um contexto 

escolar. Espera-se que esse sistema auxilie no desenvolvimento do 

discurso narrativo, no desenvolvimento cognitivo e que reúna 

informações com relevância neurocientífica. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com esta pesquisa, buscou-se apresentar as atividades de ler, 

escrever e programar como essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo com base em levantamentos teóricos e observações 

realizadas em experimentos com crianças de uma escola da rede 

municipal localizada na região de Costa Barros, no Rio de Janeiro.  

Os experimentos realizados demonstraram com base 

Neurocientífica a eficácia da proposta do conjunto praxiológico 

apresentado. Demonstraram também a necessidade de ampliação e 

expansão das pesquisas em Neuropedagogia Computacional. Cabe 

à essa ciência, portanto, promover a dialética mente-cérebro e a 

reflexão aprofundada sobre o caráter antropológico-epistemológico 

no âmbito do movimento da investigação-ação  em práticas sociais 

cada vez mais amplas e tecnológicas, promovendo desta forma, 

quebra e entrelaçamento quântico e recursivo de paradigmas, 

criando um espaço entrópico e poético no âmbito da experiência 

humana [11]. 

Acredita-se, portanto, que a tecnologia “deve apoiar os alunos no 
processo de ensinarem a si mesmos” [13], porém, este aprendizado 

precisa ser orientado e eficaz. Para isto, é essencial que 

conheçamos como o cérebro aprende para que possamos embasar 

cientificamente os processos de ensino-aprendizagem da 

atualidade.  

Acredita-se também que o apoio da tecnologia para a oferta de 

hiperestímulos midiáticos e lúdicos, que provocam experiências 

táteis/propioceptivas e cinestésicas, é capaz de enriquecer os 

processos educacionais, tanto no que concerne ao aprendizado de 

linguagens e narrativas, quanto no que concerne ao aprendizado de 

ciências e matemáticas. 

A atividade de programação é essencial nesse sentido, pois pode, 

além de suscitar e fornecer próteses cognitivas para o 

desenvolvimento de outras competências, promover a utilização 

prática de conceitos de disciplinas diversas.  

Além disso, a utilização da tecnologia na Educação é 

imprescindível, pois além de promover estímulos eletrolúdicos, 

permite o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos através 

da organização de dados para análise do professor, além  de  

representar uma aproximação e um respeito ao contexto sócio-

histórico dos nativos digitais [14].  

Enfim, o projeto Narrativa Ativa é movido pelo interesse comum 

de promover, com o auxílio da tecnologia, a competência da escrita 

narrativa com vistas a auxiliar alunos a ampliarem de forma eficaz 

uma das competências básicas para o desenvolvimento cognitivo 

na era da informação. 

Espera-se que com a tecnologia e a Neuropedagogia 

Computacional os professores possam planejar melhor suas 

intervenções educativas de forma mais adequada ao contexto 

sócio-histórico e às demandas da sociedade da informação digital, 

possibilitando cada vez mais que as crianças desenvolvam a 

criatividade, a expressividade, o raciocínio científico e se motivem 

a inovar, aprender, empreender e a fazer ciência. 
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ABSTRACT 
Digital educational ecosystems in higher education plays a 
fundamental role to respond to the renewal of educational 
practices that provide alternatives to the problems of classrooms 
and teaching processes contemporary learning. This article is part 
of a research work in progress focused on the characterization of 
digital educational ecosystem and learning ecologies that enable 
best practices as a framework for the empowerment of ICT in both 
teachers and students of the University Agustiniana. They are 
being implemented quantitative tools for this purpose. However 
the state of the art review allowed the identification of categories 
of analysis realize significant criteria for the formulation of 
alternative methodologies for teacher training. Also rapid growth 
in interest in testing the effectiveness in reconfiguring educational 
ecosystems to digital, from a pedagogical perspective that 
provides opportunities for improvement in the educational 
systems of higher education and the renewal of educational 
practices. 

RESUMEN 
Los ecosistemas educativos digitales en educación superior juega 
un papel fundamental para dar respuesta a las renovaciones de 
prácticas educativas que brinden alternativas a las problemáticas 
de las aulas y los procesos de enseñanza aprendizaje 
contemporáneos. Este artículo hace parte de un trabajo de 
investigación en progreso enfocado en la caracterización del 
ecosistema educativo digital y las ecologías de aprendizaje que 
posibiliten buenas prácticas como marco para el empoderamiento 
de TIC tanto en los profesores como estudiantes de la 
Universitaria Agustiniana. Se están aplicando instrumentos 
cuantitativos para tal fin. No obstante la revisión del estado del 
arte permitió la identificación de categorías de análisis que dan 
cuenta de criterios significativos para la formulación de 
alternativas metodológicas para la capacitación docente. Así 
mismo un rápido crecimiento en el interés por comprobar la 
efectividad en la reconfiguración de ecosistemas educativos hacia 
lo digital, desde una perspectiva pedagógica que brinde 
oportunidades de mejora en los sistemas educativos de educación 
superior y la renovación de las prácticas educativas. 

Keywords 
Ecología de aprendizaje, Aprendizaje híbrido, Aprendizaje 
virtual, Educación en línea, Entornos de aprendizaje, Informática 
educativa, Innovación educativa, TIC, Práctica docente. 

Learning ecology, Hybrid learning, Virtual learning, Online 
education, Learning environments, Educational technology, E 
innovation, ICT, Teaching practice. 

1. INTRODUCCIÓN 
En la última década la expansión de los escenarios de aprendizaje, 
como consecuencia de la incorporación de TIC en la educación 
superior, ha permito crear diversas formas de interacción 
formativa entre los agentes del proceso educativo; de tal manera, 
que el ecosistema educativo digital y las ecologías del aprendizaje 
se ha ampliado y son objeto de estudio desde la multivariabilidad 
que emerge de lo pedagógico, lo comunicativo, lo técnico-
tecnológico y su gestión. 
 
Con base en lo expuesto, el proyecto de investigación en 
progreso, tiene como finalidad la identificación de los elementos 
inherentes a dichas aspectos con la intención de analizarlos, 
caracterizarlos y encontrar sus sinergias para proponer alternativas 
metodológicas de formación para los estudiantes y docentes que 
favorezcan los resultados de aprendizaje en la Universitaria 
Agustiniana.  
 

Consideraciones contextuales 

Vivimos en una era en la que la información y el conocimiento 
tienden a duplicarse cada vez en menos tiempo [1] esto afecta 
directamente los momentos (tiempo – espacio) para la incursión 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en 
adelante TIC) en la educación superior. Esta área requiere trabajar 
en el desarrollo de tecnologías que aprovechen el potencial móvil 
y adecuar los métodos a las nuevas formas de interacción y 
aprendizaje generando modelos de enseñanza-aprendizaje y 
experimentándolos no solo como propuestas de innovación 
tecnológica, sino como alternativas que ofrecen mejoras en los 
niveles de asimilación de los contenidos por parte de los 
estudiantes [2]. 
Bajo ese contexto, es imprescindible identificar posibilidades y 
plantear alternativas metodológicas en los procesos de enseñanza 
aprendizaje que reconfiguren las ecologías y escenarios de 
aprendizaje puesto que son los más empleados por sus 
prestaciones didácticas, pedagógicas, comunicativas y educativas. 
 
En Colombia se ha venido adelantando planes y proyectos de 
incorporación estratégica de las TIC en las Instituciones de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 517  - 521. Santiago de Chile.
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Educación Superior (IES) en razón a que el sistema de créditos 
académicos se basa en el desarrollo de actividades directas con el 
acompañamiento del profesor y otras actividades de auto 
aprendizaje individual o grupal de manera independiente. En ese 
orden el estudiante tiene para 1 crédito académico 16 horas de 
trabajo dirigido con el profesor y el doble como trabajo 
independiente, en este último aspecto las Instituciones de 
Educación Superior han venido incorporando herramientas 
tecnológicas para poder sistematizar el apoyo a la presencialidad y 
el trabajo independiente de lo cual emergen ecosistemas 
educativos digitales y los escenarios de aprendizaje híbrido. 
 
Estos escenarios han sido modificados por la implementación 
tecnológica en los últimos años, así mismo la masificación de uso 
de dispositivos móviles, uso de sistemas de gestión de aprendizaje 
o LMS (por sus siglas en ingles) y gestores de contenidos 
educativos. En estos dos últimos sistemas de gestión se evidencia 
el empleo progresivo de materiales educativos digitales y de 
software social tales como Apps, social media entre otras 
herramientas web 2.0. Los cuales agregan - aumentan las 
posibilidades de interacción formativa (actividades 
individualizadas – actividades socializadas, [3]) basadas en 
ecologías de aprendizaje. Sin embargo, estas posibilidades 
requieren ser adoptadas en la docencia y las prácticas pedagógicas 
puesto que cada día vemos más que se cierra la denominada 
brecha digital y se observa la demanda de este tipo de propuestas 
por parte de los estudiantes y en general por la Comunidad 
Académica. 
 
Las IES han venido incorporando planes de incorporación de TIC 
en sus procesos formativos, a pesar de su limitado alcance a veces 
se centra en la puesta en funcionamiento de LMS y capacitaciones 
aisladas del uso técnico del mismo. A su vez se crean itinerarios 
de formación en herramientas digitales; en algunos casos, la 
producción básica de material educativo digital lo que evidencia 
la escasa integración tecno pedagógica de los recursos y 
herramientas tecnológicas en la educación superior, puntualmente 
en la Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA comunidad 
educativa de referencia. En este proceso se ha determinado que el 
aprendizaje es afectado por las herramientas que emplea, y, de 
forma recíproca, las herramientas de aprendizaje son modificadas 
por las formas como se utilizan [4], esto refleja una relación 
profunda entre los conceptos y los medios y la necesidad de que 
los modelos de enseñanza-aprendizaje cuenten con una visión 
sistémica.  
 

Justificación, pregunta investigación y 
objetivo. 
La expansión y exploración de las ecologías y escenarios de 
aprendizaje, herramientas tecnológicas para la academia y 
estrategias pedagógicas - didácticas para la educación superior 
mediada por TIC, presenta cambios significativos en la manera en 
que interactúan los estudiantes en y con su entorno educativo.  
 
Se evidencian modificaciones en el comportamiento de los 
estudiantes y por ende las formas de aprendizaje, lo que ha 
llevado a repensar las ecologías del aprendizaje así como el 
ecosistema educativo en función de las prácticas pedagógicas. 
 

Las instituciones y sus docente han identificado la necesidad de 
renovar sus estrategias formativas donde los estudiantes se 
motiven y sea parte activa de sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Actualmente se presentan iniciativas en tecnología educativa tales 
como: educación disruptiva, aula invertida, aprendizaje invisible, 
conectivismo (teoría emergente para el aprendizaje en la era 
digital) realidad aumentada, hibridación de la ES, mooc, open 
education, learning analytics,  entre otros, que están transformado 
las prácticas pedagógicas, desde la perspectiva de las didácticas y 
la enseñabilidad de las disciplinas creando un panorama 
angustiante para los docentes por los pocos acercamientos que 
tienen con dichas tecnologías creando una breva que en función 
del tiempo crece exponencialmente.  
 
Frente a este panorama la presente investigación pretende crear 
una base de conocimiento, que favorezca la orientación de nuevos 
programas formativos tanto al interior de la UNIAGUSTINIANA 
como en el contexto educativo en general que beneficie en 
primera instancia las necesidades de formación del docente y 
posteriormente en la incorporación de mejores prácticas 
educativas para los estudiantes. Por ello es importante considera 
los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo contribuir a la formación 
de estudiantes y docentes, de la Universitaria Agustiniana, frente a 
los cambios contemporáneos en las emergentes ecologías y 
entornos de aprendizaje permeados por tecnologías educativas y 
sociales? No obstante, es clave poder dar respuesta – 
paralelamente - a otros cuestionamientos emergentes y que tiene 
correlación. Por lo cual se plantean los siguientes interrogantes:  
 
¿Cómo describir y caracterizar la ecología y entornos de 
aprendizaje propios de la institución para la mejora de los 
procesos educativos? ¿Cuál es la incidencia de mezclar software 
social y software educativo en un ecosistema educativo digital 
dinámico y que redunde en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
¿Qué características tecno-pedagógicas deben usar y apropiar los 
docentes frente a las ecologías y entornos de aprendizaje? 
 
Con base en lo expuesto, el estudio permite identificar los 
elementos inherentes a dichas aspectos con la intención de 
analizarlos, caracterizarlos y encontrar sus sinergias para proponer 
alternativas metodológicas de formación para los estudiantes y 
docentes que favorezcan los resultados de aprendizaje en la 
Universitaria Agustiniana y en consecuencia la configuración de 
un ecosistema educativo digital que permita la innovación 
educativa. 
 

2. MÉTODO 
Se analizó la documentación de referencia a partir de la búsqueda 
en bases de datos científica y demás recursos bibliográficos que 
incluyo artículos publicados en revistas indexadas en Scopus, ISI 
web of knowledge, Scielo, ScienceDirect. Así mismo se empleo 
Google Scholar para la revisión de blog y fuentes 
complementarias  de allí se generaran categorías de análisis 
documental (reseñados en la tabla 1) que desprenderán los 
correspondientes marcos de referencia teórica, empírica y 
conceptual; así mismo como el marco contextual. 
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Posterior a ello se realizará la caracterización de los aspectos 
inherentes a las ecologías de aprendizaje y la configuración de las 
tecnologías educativas para establecer posibles escenarios que 
sirvan de marco de referencia para la formulación, diseño e 
implementación de alternativas metodológicas para la formación 
de estudiantes y docentes en el uso de las TIC en las ecologías de 
aprendizaje. De tal manera que la investigación tiene una 
orientación transicional por los tipos de investigación descriptiva, 
correlacionar y explicativa (para el alcance de esta ponencia la 
tipología es descriptiva y correlacionar con el corpus documental). 
Por ende, se plantea evaluar la alternativa metodológica desde la 
percepción de los docentes, los estudiantes, la institución y la 
comparación con otras Universidades.  
 
Para la evaluación de la propuesta se propone el uso de técnicas 
descriptivas - evaluativas (mixtas) con enfoque multi-método, en 
el cual se pretende medir la efectividad de la alternativa 
metodológica.  Adicionalmente, se tendrán en cuenta elementos 
metodológicos cuantitativos y cualitativos debido al carácter de 
los instrumentos y técnicas de recolección de datos e información 
(formulario online y entrevistas). 

Tabla 1. Categorías de análisis, variables e indicadores  
Categorías de 

análisis Variables Indicadores 

Ecologías de 
aprendizaje Aprendizaje Resultados de 

aprendizaje 
Escenarios de 
aprendizaje Estrategias Comportamien

tos 
Aprendizaje 
híbrido. 

Medios y 
recursos 

Uso y 
apropiación 

Formación 
docente 

Interacción, 
formación y 

actores 

Cohesión – 
colaboración 
Monitoreo, 

seguimiento y 
control 

 
El marco donde se realizará es la comunidad educativa de la 
Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA. La población 
objeto son los estudiantes (7000 aproximadamente) y profesores 
(150 con dedicación de planta y/o medio tiempo) de la 
Uniagustiniana entre hombres y mujeres, siendo la masa crítica la 
población de la jornada diurna y con alguna participación de la 
jornada nocturna. La UNIAGUSTINIANA es una institución de 
educación superior, vigilada y regulada por la normativa 
colombiana. Ofrece programas de pregrado y posgrado en la 
ciudad de Bogotá.  
 
La Universitaria Agustiniana UNIAGUSTINIANA se encuentra 
ubicada en la ciudad de Bogotá Colombia. El Campus Tagaste, 
sede principal, se encuentra al occidente de la ciudad y su 
población objeto corresponde a 5 localidades y 4 municipalidades 
cercanas. En primera instancia, como escenario educativo 
principal se delimitan las sedes académicas de la Uniagustiniana, 
seguidamente de escenarios de aprendizaje informal de los 
estudiantes. 
 

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
Los resultados que se presentan hacen parte de la revisión de la 
literatura, puesto que a la fecha de envió de la presente ponencia 
se está realizando la aplicación del instrumento indicado en el 
método y por ende aún no se indican propuestas de alternativas 
metodológicas para la formación de la comunidad académica.  
 
No obstante los resultados de la revisión de la literatura dan 
cuenta de la evolución cronológica y conceptual así como las 
implicaciones pedagógicas en las IES.  
 

Ecologías de aprendizaje 
Maina, M., & García, I. [5] exponen una interesante revisión 
previa a la línea de tiempo, la cual comprende desde el año 2006 
al 2016, y se expone para dar las referencias correspondientes que 
anteceden al año inicial.  

Las ecologías de aprendizaje se han estudiado desde 
diversas perspectivas, la mayoría de ellos comparten un 
punto de vista socio-cultural del aprendizaje, tales como 
comunidades de práctica (Wenger, 1998; Wenger, 
McDermott y Snyder, 2002), la teoría del actor-red (Ley de 
1992) y la actividad la teoría (Engestrom, 2000), pero 
también se han asociado con marcos alternativos como el 
conectivismo (Siemens, 2005; Downes, 2012), contra 
enfoque rizomática Cormier (2008). 

Dichas referencias que anteceden al año 2006 son significativas, 
no obstante en los años procedentes se puede identificar que parte 
de los procesos de aprendizaje se desarrollan en un contexto 
social y la tecnología se convierte en un mero vehículo que lo 
posibilita en términos de la interacción con recursos e individuos 
creando conexiones y relaciones. Kemmis, Wilkinson, Hardy and 
Edwards-Groves [6], acuñan el término de “ecología de la 
práctica” para delimitar las conexiones y relaciones de 
interdependencia y reciprocidad “an organized nexus of actions 
that hold participants together and orchestrate them in relation to 
one another” 
 
Al tratar de analizar las ecologías de aprendizaje desde la 
perspectiva del eLearning, Haythornthwaite y Andrews [7], 
concluyen que la metáfora es útil para comprender al eLearning 
como un fenómeno complejo y sistémico, donde algunos de los 
procesos no pueden ser predefinidos en razón a los 
comportamientos y dinámicas propias de los individuos y los 
elementos del ecosistema.  
Paralelamente, a las ecologías de aprendizaje emerge la propuesta 
de aprendizaje en red, donde se analizan el aprendizaje mediado 
por tecnologías educativas y sociales. Saadatmand & 
Kumpulainen [8] indican que el uso de TIC promueve las 
conexiones entre estudiantes, profesores, agentes educativos, 
materia didácticos digitales con el propósito de crear comunidades 
de práctica y aprendizaje. Dichas conexiones propenden por 
procesos de comunicación multidireccional y multimodal.  
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Con el uso de TIC también emergen los entornos personales de 
aprendizaje (en adelante PLE) donde el uso de herramientas web 
2.0 y apps se configuran de manera individual para una ecología 
de aprendizaje personal. En esta ecología prevalecen los intereses 
particulares del estudiante, por ende, es él que agrega y organiza 
los recursos digitales en pro de su formación. 
 
Por su parte, Jackson [9], realiza una propuesta para la ecología 
del aprendizaje pero desde el ámbito individual, en el que se 
resalta el contexto personal (hogar, familia, institución educativa, 
trabajo, intereses y situaciones cotidianas), desde el 
relacionamiento (con individuos, grupos, comunidades y los 
elementos de esos entornos tanto virtuales como físicos) desde los 
recursos educativos (incluyendo conocimiento, experiencias y 
mecanismos que favorecen el aprendizaje) desde el proceso (como 
propósito particular de formación en función del tiempo), 
finalmente desde la voluntad y la capacidad (donde la motivación 
y habilidades propias conlleven al desarrollo de nuevo 
conocimiento y capacidades). 
En ese orden, Esposito, Sangrà and Maina [10] consideran que la 
configuración de las ecologías obedece al modelo pedagógico de 
las instituciones, claro está desde la visión de prácticas educativas 
formales. 

 
Escenarios de aprendizaje 
De acuerdo al análisis efectuado por Marcelo Arancibia, Iván 
Oliva, Francisco Paiva [11], establece el punto vital del uso de las 
tecnologías en los ambientes de aprendizaje actuales, además 
referenciando la evolución que han tenido los escenarios de 
aprendizaje con sus antecedentes al año 2005.  
El uso de tecnologías de la comunicación (TIC) en el aula escolar 
requiere la creación de propuestas contextualizadas que fomenten 
la colaboración y el uso de recursos cercanos a los estudiantes. En 
muchos países los procesos de innovación educativa se han 
enfocado principalmente en la introducción eficaz de las TIC 
dentro de los establecimientos escolares. Asimismo, las 
necesidades tecnológicas están parcialmente cubiertas en la 
enseñanza escolar, pero aún existen problemáticas asociadas a la 
adopción de competencias digitales, por parte de docentes y 
estudiantes [12]. 
Según el anterior argumento, se puede evidenciar que el uso de las 
TIC en los escenarios de aprendizaje son esenciales si se quiere 
hablar de un contexto educativo que apropie a estudiantes y 
docentes en la continua búsqueda de conocimiento mediante la 
exploración de un ambiente adecuado de aprendizaje. 
 
Partiendo desde este principio de aprendizaje basado en el uso 
adecuado de las TIC [13], concuerdan que el uso de una 
herramienta de aprendizaje como Moodle hace que los estudiantes 
perciban la utilidad del uso de la tecnología, así como la facilidad 
de su uso estimulando los procesos de enseñanza y aprendizaje 
por tratarse de un medio entretenido. 
 
Por otro lado la búsqueda de espacios de aprendizaje más 
agradables, [14] en donde una de las conclusiones obtenidas por 
los estudiantes es que si hay un contexto en donde se aprenda 
interactuando, haciendo y contextualizado adecuadamente, hace 

que el compromiso del estudiante se puede aumentar cambiando 
los espacios de aprendizaje. 
 
Erstad [15] afirma que el reto principal consiste en encontrar 
formas de entender las interconexiones y la creación de redes, tal 
y como las experimentan los jóvenes. Aquí los elementos 
importantes son los conceptos adaptados como contexto, 
trayectorias e identidad, relacionados con las redes de actividades.  
 
Todo esto indica que la evolución tecnológica en los medios de 
comunicación, las redes sociales y todas las tecnologías digitales, 
está ligada directamente al comportamiento y el aprendizaje de los 
jóvenes como focos directos de los escenarios de aprendizaje. 
 
La inclusión de nuevos escenarios de aprendizaje hace que sean 
necesarias unas mediciones de diferentes variables [16], para 
hablar con propiedad de enseñanza se deben tener en cuenta las 
estrategias y los comportamientos del docente y del alumno, 
denominando esto como el escenario de aprendizaje. Por su parte 
Kolb y Kolb [17] dice que el desarrollo de un aprendizaje 
experimental mediante la exploración y la busque da de 
conocimiento puede ayudar a los estudiantes y las facultades a 
mejorar evaluaciones, desarrollo curricular y desarrollo 
institucional. 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La reconfiguración del ecosistema educativo digital en donde  las 
ecologías de aprendizaje, los escenarios de aprendizaje – entre 
ellos los escenarios híbridos – han cobrado una creciente 
relevancia en el espectro académico y en las instituciones de 
educación superior donde, a partir de la caracterización de uso de 
TIC desde la perspectiva educativa, han mutado constantemente.  

Son múltiples iniciativas que dan cuenta del uso de dispositivos 
tecnológicos en función de la educación y la interacción 
formativa; el aumento de comunidades de práctica por medio de 
software social entre los que resalta facebook, twiter y whatapp 
permiten visibilizar la necesidad de enfocar los esfuerzos 
pedagógicos, tecnológicos, comunicativos e informacionales en la 
formación docente.  

Desde la perspectiva pedagógica 
Incluye las acciones de evaluación, seguimiento académico, 
implementación de estrategias didácticas que faciliten el 
aprendizaje y la mediación pedagógica con el uso de TIC, reporte 
de calificaciones y evaluación institucional. Es clave la 
articulación entre los momentos comunicativos y momentos 
informacionales con las teorías de aprendizaje emergente de la era 
digital (aprender a aprender, aprender colaborativamente y 
aprender en red) provistas en el modelo educativo para la 
Uniagustiniana de tal manera que tanto lo comunicativo como lo 
informacional tengan el soporte académico y pedagógico. 

Desde la perspectiva tecnológica 
Es imprescindible conocer, usar y apropiar los recursos 
tecnológicos que tiene a su disposición. Se debe conocer y saber 
disponer de las posibilidades didácticas que ofrecen estas 
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herramientas tecnológicas y la mejor forma de aprovechar sus 
potencialidades. Entre estos recursos se tienen: foros, correo 
electrónico, almacenamiento en la nube, chat, mensajería 
instantánea, videoconferencias, recursos electrónicos 
bibliográficos, dispositivos móviles, entre otros. 

Desde la perspectiva informacional 
Referidas a la intermediación que hace el profesor entre los 
participantes de la acción formativa, los contenidos y temáticas de 
los que trata en ésta y también la programación y objetivos 
propuestos en el curso. Se debe orientar y  guiar a los estudiantes 
durante el proceso y por el recorrido de los contenidos, orientarlos 
para facilitarles el aprendizaje y conseguir así que el desarrollo de 
la formación cumpla los objetivos planteados en la planificación 
y, por último, fijar la mirada o la atención allí donde haga falta y 
en el momento en que sea necesario. 
Desde la perspectiva comunicativa 
Se centran varias de las actividades  que conllevan al éxito 
académico de los estudiantes. Vale la pena resaltar que este 
componente permite el establecimiento, mantenimiento, 
modelación de la comunicación y da pie a la realimentación, 
valoración, calificación y orientación entre el tutor y los 
estudiantes. Por ello es fundamental que el tutor emplee 
correctamente los canales y medios de comunicación para ofrecer 
alternativas de aprendizaje, compatibilizar el trabajo individual 
con el trabajo colaborativo 
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ABSTRACT 
Mobile technology has grown gradually and has been used by 

several people. Although widely used, there are still challenges for 

standardization. Although some users have easy to use mobile 

platforms, research shows that some groups still have difficulties 

such as the elderly and functionally illiterate. The aim of this study 

is to increase the quality of mobile devices when used by people 

with low literacy through accessibility and usability evaluations in 

Android and iOS devices. This study generated suggestions 

regarding the accessibility and usability of these devices, and 

recommendations to developers focusing on low-literacy people. 

RESUMO 
A tecnologia móvel tem crescido gradualmente e vem sendo 

utilizada por diversas pessoas. Apesar de bastante utilizadas, ainda 

existem desafios para sua padronização. Embora alguns usuários 

tenham facilidade em utilizar plataformas móveis, pesquisas 

mostram que alguns grupos, como idosos e analfabetos funcionais, 

ainda possuem dificuldades ao interagir com esses sistemas. O 

objetivo desta pesquisa é aumentar a qualidade de dispositivos 

móveis quando utilizadas por pessoas de baixo letramento por 

meio de avaliações de acessibilidade e usabilidade nos dispositivos 

Android e iOS. Os resultados do estudo experimental realizado 

mostram sugestões relacionadas à acessibilidade e usabilidade 

desses dispositivos, e recomendações aos desenvolvedores com 

foco em pessoas de baixo letramento. 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.3 [Programming Languages]: Language Constructs and 

Features – abstract data types, polymorphism, control structures. 

This is just an example, please use the correct category and subject 
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Performance, Design, Economics, Reliability, Experimentation, 

Security, Human Factors, Standardization, Languages, Theory, 

Legal Aspects, Verification. 

Keywords 
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1. INTRODUÇÃO 
O uso amplo das tecnologias móveis tem crescido gradativamente. 

Essas tecnologias vêm sendo utilizadas por diversas classes sociais 

e faixa etária [1]. No contexto móvel, o mercado disponibiliza 

diversos produtos, como smartphones, tablets e smartwatches. 

Esses dispositivos foram evoluindo com o surgimento de novos 

recursos tecnológicos, substituindo os celulares com 

funcionalidades básicas. Os modelos com maior utilização são os 

que possuem a tecnologia touchscreen. Alguns aparelhos possuem 

as funcionalidades que inclui acesso a internet, uso de aplicativos, 

acesso a entretenimento e informações em tempo real. Embora os 

usuários jovens tenham mais facilidade, pesquisas mostram que 

alguns grupos ainda possuem dificuldades na utilização dessas 

plataformas, como os idosos e analfabetos funcionais [2][ 3]. De 

acordo com o [4], para que uma pessoa seja classificada como 

analfabeto funcional, precisa possuir faixa etária a partir de 15 

anos e ter cursado menos de quatro anos completos de estudo (i.e. 

não concluir a quarta série). As pessoas pertencentes ao grupo de 

analfabetos funcionais (baixo letramento) possuem limitações em 

algumas atividades como a leitura e a escrita. 

Ainda existem muitos desafios para a padronização das 

plataformas móveis. Apesar da evolução das plataformas, usuários 

ainda vivenciam dificuldades de uso ao trocar de plataforma. Neste 

contexto, existem muitos desafios para padronização das 

plataformas móveis. Apesar desses desafios, existem também 

algumas limitações, na adequação das aplicações móveis para os 

usuários em termos de acessibilidade e usabilidade [12].  

Um aspecto importante para a inclusão de usuários com baixo 

letramento está relacionado à acessibilidade e usabilidade de 

dispositivos e sistemas operacionais móveis. Segundo [5] 

acessibilidade está relacionada com a capacidade de o usuário 
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acessar o sistema para interagir com ele, sem que a interface 

imponha obstáculo. Segundo a norma ISO/IEC 9126-1 [7], 

usabilidade é a capacidade que o software tem de ser entendido, 

usado e aprendido, e como ele pode agradar ao usuário sob tarefas 

e condições específicas. 

Para que seja desenvolvida uma interface realmente acessível a este 

público é preciso criar interfaces com adaptações, que sejam 

condizentes com suas habilidades computacionais [21]. De acordo 

com [22], ainda existe falta de consenso em relação ao conceito de 

acessibilidade. [23] afirma que o conceito de usabilidade e 

acessibilidade estão fortemente ligados. 

Para fins de praticidade, neste trabalho foram adotados os 

seguintes padrões: quando um defeito afeta pessoas sem limitações 

(tais como pessoas jovens e adultos letrados), foi relacionado o 

conceito de usabilidade; quando um defeito afeta somente pessoas 

com alguma limitação (neste caso pessoas com baixo letramento), 

o conceito relacionado foi de acessibilidade. 

Visando aumentar a qualidade dos Sistemas Operacionais de 

dispositivos móveis, essa pesquisa busca comparar e avaliar o 

sistema operacional (plataforma) Android e o iOS utilizados por 

pessoas de baixo letramento. Para isso, serão realizadas avaliações 

de usabilidade e acessibilidade nessas plataformas quando 

utilizadas por pessoas de baixo letramento. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada em uma 

adaptação da metodologia proposta por [16]. Nessa abordagem são 

empregados estudos experimentais que auxiliam os pesquisadores 

na execução de projetos de software. A metodologia contém as 

seguintes etapas: (1) No estudo secundário foram identificados os 

trabalhos relacionados propostos na literatura; (2) No estudo piloto 

foi realizado um estudo utilizando uma amostra reduzida de 

participantes para avaliar as plataformas móveis a serem 

pesquisadas e realizar validação dos materiais e métodos utilizados 

na pesquisa; (3) No estudo de observação os usuários foram 

observados, visando identificar as possíveis dificuldades que os 

usuários vivenciaram. 

2. TRABAHOS RELACIONADOS 
Nessa seção serão destacados os trabalhos relacionados com suas 

diferenças e atribuições. No trabalho de [24] teve por objetivo 

pesquisar o comportamento dos usuários analfabetos funcionais, 

identificando características importantes que avaliadores e 

especialistas devem considerar na realização de uma avaliação de 

acessibilidade com esse público de baixo letramento. Para esse 

estudo foram utilizados métodos de avaliação de usabilidade, pois 

não há um estudo específico para a avaliação de acessibilidade para 

participante com algum tipo de deficiência ou limitação. 

No trabalho de [25], foram realizados dois estudo, um etnográfico 

e o outro de avaliação da plataforma de estudo. No estudo 

etnográfico foi possível identificar o público que seria entrevistado 

e as dificuldades que esses usuários tinham em relação ao 

manuseio do dispositivo e com isso foi possível identificar o 

público para os testes. Com o resultado do estudo etnográfico foi 

possível realizar o segundo estudo com pessoas analfabetas e semi-

analfabetas.  

Os estudos foram relacionados à utilização de serviços financeiros 

onde os entrevistados puderam realizar algumas tarefas como 

discar um número de telefone, escrever uma mensagem curta, 

depositar e fazer transferencia em dinheiro. 

No trabalho de [26] foram realizados dois estudos, um no contexto 

bancário e outro com uma aplicação médica para profissionais da 

área. No primeiro estudo foi realizada uma pesquisa etnográfico 

com 90 pessoas, referente às barreiras de utilidades por usuário de 

baixo letramento. No segundo estudo foi avaliado uma aplicação 

no qual os médicos poderiam dar o diagnósticos por meio de uma 

aplicação móvel. O prontuário do paciente seria atualizado, onde o 

médico pode conversar com o paciente, nesse caso o sistema 

transfere as perguntas do paciente ao médico e também as 

respostas do médico ao paciente. Esse sistema transmite as 

informações em tempo real, não precisa ser alfabetizado para 

interagir com o aplicativo, pois o sistema e fácil de adaptar mesmo 

que façam atualização no sistema ficam o histórico de todas as 

informações. Cerca de 5% dos profissionais de saúde cometeram 

erro, isso pode ser considerado perigoso já que na área da medicina 

os erros precisam ser minimizados. 

No trabalho de [27] foi realizado uma avaliação do aplicativo 

EasyTexting. Esse aplicativo permite ler as palavras que foram 

digitadas e sugerir aos usuários palavras que foram utilizadas 

anteriormente, o aplicativo envia e recebe SMS. Para este trabalho 

foram realizados dois estudos. Nos dois estudos realizados pode 

observado que o uso de telefones não apresenta um problema 

cognitivo para pessoas de baixo letramento, apenas um problema 

em termos de falta de confiança ou de leitura. A primeira evidência 

promissora relacionada a pessoas de baixo letramento é referente o 

uso de mensagem texto por meio de conjuntos como o áudio, texto 

e recursos visuais.  

O trabalho de [28] visa apresentar o teste de usabilidade de um 

aplicativo móvel para alfabetização de adultos realizada no Brasil. 

De acordo com o autor, um grande número de adultos analfabetos 

quer aprender a ler, mas poucos deles tem oportunidades ao 

aprendizado. Existem barreiras sociais relacionadas a esse público 

e conhecimento limitado sobre o uso da tecnologia. Com isso, este 

trabalho tem como objetivo apresentar a descrição dos testes de 

usabilidade do aplicativo PALMA realizado em Manaus por um 

mês. O trabalho baseou-se em um estudo de caso realizado em uma 

instituição de Ensino para Jovens e Adultos (EJA). Foi definida 

uma abordagem qualitativa para avaliar as dificuldades e facilidade 

de uso do aplicativo com ênfase na verificação da ícones, 

orientação por voz PALMA e o fluxo de navegação. 

Os testes foram realizados em três fases, onde cada participante foi 

realizou a tarefa individualmente. A maioria dos participantes 

concluiu a tarefa e continuou a utilizar o aplicativo ao termino do 

teste, e com isso sugeriram algumas mudanças no aplicativo. 

Foram identificados a necessidade acessibilidade durante o 

processo de avaliação isso devido algumas barreiras que alguns 

usuários tem ao acesso um determinado dispositivo.   

3. ESTUDO DE OBSERVAÇÃO 
Antes da realização deste estudo, foram realizados dois estudos 

pilotos com objetivo de corrigir possíveis materiais e métodos 

utilizados na pesquisa.  

Foram utilizadas câmeras fotográficas e o dispositivos Samsung S4 

Mine com versão do sistema operacional Android 4.4.2 e o iPhone 

4 com versão do sistema operacional iOS 7.1. Os documentos 

utilizados foram: (1) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), este documento garante os direitos dos participantes, 
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Figura 1.   Telas das principais dificuldades relacionadas a adicionar contato no Estudo de Observação 

 

considerando aspectos de riscos e possíveis benefícios de se 

participar do estudo; (2) Documento de Caracterização do 

Participante, com o objetivo de identificar o perfil do usuário, a sua 

familiaridade com tecnologias; (3) Roteiro de Tarefas, com as 

tarefas que a serem realizadas nos dispositivos (Android e iOS); e 

(4) Questionário Pós-teste, onde os participantes poderão avaliar o 

dispositivo em relação a facilidade e a utilidade de uso. 

Para a realização dos testes, optou-se em fazer visitas em cinco 

escolas (localizadas no município de Itacoatiara, no estado do 

Amazonas), dentre estas três tinham alunos que não tinham 

oncluído o 5° ano do ensino fundamental. Os alunos faziam parte 

do ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA, sendo que dez 

deles eram da Municipal Dom Paulo Mc Hug, outros oito da Escola 

Municipal Yeda Henriques De Souza Auzier os outros dois da 

comunidade.  

Primeiramente era lido o TCLE, caso eles aceitassem ele assinavam 

o termo, o Documento de Caracterização do Participante, o Roteiro 

de Tarefas e o Questionário pós-teste, os participantes eram 

orientados que em caso quisessem desistir na horam em que 

estivessem ealizando os testes eles poderiam. Como os testes eram 

realizados individualmente a pesquisadora optou em realiza-los por 

cerca de uma semana e meia, justamente para que o prejudicassem 

em sala de aula e também não tivesse nenhum imprevisto que 

viesse prejudicar o resultado do estudo. Alguns alunos tinham 

vergonha ou alegavam não saber utilizar o dispositivo por isso não 

participariam do teste. 

3.1 Resultados do Estudo de Observação 
No Estudo de Observação os dados foram coletados através do 

documento de caracterização, questionário pós-teste e por meio de 

observação. 

Nos testes com dispositivo Android podemos destacar as principais 

dificuldades relacionadas à tarefa inserir contato como: dificuldade 

de navegação, dificuldade de compreensão dos ícones, falta de 

experiência de manuseio do dispositivo confundir o ícone favorito 

com a opção teclado. 

Em relação a tarefa editar o contato as principais dificuldades 

foram: o participante confundiu o celular, o participante não soube 

identificar o ícone que poderia editar o contato, dificuldade de 

compreensão dos ícones, a dificuldade de visualização da opção 

editar contato, falta de experiência e manuseio. Na tarefa enviar 

mensagem foram identificadas algumas dificuldades, tais como: os 

ícones correto para o envio da mensagem, falta de conhecimento a 

respeito ao uso do dispositivo, dificuldade de compreensão dos 

ícones, falta de habilidade de leitura. Serão descritas a seguir 

algumas dificuldades relacionadas a excluir contato: podemos 

destacar compressão dos ícones, podemos destacar o fato do 

participante não saber identificar o ícone excluir contato, a falta de 

experiências de manuseio do dispositivo nesse ponto destacaremos 

o fato do participante clicar na função excluir mensagem, pois, 

para ele essa função era excluir o contato.  

Por não saber como excluir o contato o participante clicou em 

editar no intuito de excluir, a participante não conseguiu diferenciar 

qual o ícone de nova chamada associando a excluir o contato, 

dificuldade de navegação o participante não conseguiu identificar a 

opção contato e acabou clicando em grupos. 

A seguir serão descritas algumas dificuldades relacionadas ao 

dispositivo Android conforme a Figura 1. A Figura a) é a tela 

inicial do dispositivo. Na imagem b) esta descriminada o passo 

para inserir o contato, pois apesar de ter digitado o número o 

participante não sabia qual a opção deveria clicar para salvar o 

contato Maria por isso pediu a pesquisadora que o ajudasse, sendo 

assim foi-lhe mostrado onde era a opção correta. 

Nos testes realizados com o dispositivo iOS foram identificados 

algumas dificuldades. Na tarefa inserir contato o participante 

acabou confundindo com um aplicativo isso por falta de 

experiência. Na tarefa enviar mensagem foram identificadas 

algumas dificuldades, por não saber identificar o ícone de 

mensagem e por não esta habituado com o uso do dispositivo 

touchscreen, o participante não conseguiu confundiu  o ícone de 

contatos com outros ícones como voicemail.  

Na Figura c) estão descritos as telas do iOS sendo a primeira a tela 

inicial, na Figura d) o participante inseriu o número, mas não sabia 

onde deveria clicar para inserir nome Maria. Na Figura c) o 

participante clicou em favoritos na tentativa de encontrar a opção 

salvar contato. 

Nos questionários Pós-Teste pode ser identificado dados referente 

a aceitação dos usuário a respeito ao uso da plataforma. A Fugura 
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Figura 2.  Reultado dos dados pós teste, referente a 
facilidade em utilizar o dispositivo. 

 
Figura 3.  Reultado dos dados pós teste, referente a 

satisfação com a agilidade do dispositivo   

 
Figura 4.  Reultado dos dados pós teste, referente a 
realizar as tarefas no dispositvo mesmo com pressa. 

 

Figura 5.   Reultado dos dados pós teste, referente a 
rapidez do dispositivo 

2. ilustra os dados relacionados a facilidade de uso nos testes 

realizados com o dispositivo android e o  iOS. No item “Foi fácil 
arender a utilizar o dispositivo”, dos participantes que utilizaram o 
dispositivo Android 20% dos participantes concordaram 

totalmente, 20% dos participantes concordaram amplamente, 40% 

dos participantes concordaram parcialmente, 20% dos participantes 

discordaram parcialmente.  

Uma das participantes alegou “Eu não consegui editar o contato, 
pois, ao tentar sair da tela telefone eu acabei confundindo com 

favoritos, e eu não sabia como voltar para telefone”. Já os 
participantes que utilizaram o iOs foi possível identificar 50% dos 

participantes concordaram totalmente, 10% dos participantes 

concordaram amplamente, 10% dos participantes concordaram 

parcialmente, 10% dos participantes discordaram totalmente, isso 

devido um dos participantes não encontrado a opção excluir 

contato segundo ele “Achei difícil encontra a opção excluir contato, 

acho que tinha que ser mais visivel”. 
Mesmo as repostas de alguns usuários em relação ao dispositivo 

concordarem totalmente na maioria das vezes esses usuários 

tinham dificuldade na realização de uma determinada tarefa. Por 

não estarem habituados com o dispositivo alguns participantes 

alegavam não saber como usar a plataforma, alguns confundiam 

ícones clicavam em funções nas quais eram similares ao que 

utilizavam seu celular. 

Analisando os dados da Figura 3. no item “Me senti satisfeito com 
a agilidade do dispositivo” os participantes que utilizaram o 
Android, 80% dos deles concordaram totalmente e outros 20% 

concordaram amplamente. Já os que utilizaram o dispositivo iOS 

50% dos participantes concordaram totalmente, 20% dos 

participantes concordaram amplamente, 20% dos participantes 

concordaram parcialmente, 10% dos participantes discordaram 

parcialmente, um dos participantes que utilizou o dispositivo 

Android relatou sentir-se satisfeito com o uso do dispositivo e 

mesmo com pouca experiência conseguiu realizar as tarefas. 

Nos dados da Figura 4. referente ao item “Mesmo com pressa eu 
consegui realizar as tarefas no dispositivo”, 80% dos participantes 
que utilizaram o dispositivo Android concordaram totalmente e 

20% concordaram parcialmente. Para os testes realizados com o 

iOS, 30% dos participantes concordaram totalmente, 20% dos 

participantes concordaram amplamente, 20% dos participantes 

concordaram parcialmente. No mesmo item para o dispositivo iOS 

10% discordou parcialmente, 10% discordou amplamente e outros 

10% discordaram totalmente. Sempre que surgiam duvidas os 

participantes pediam ajuda a pesquisadora, alguns tentavam 

resolver as tarefas vezes mesmo assim alegavam não ter duvidas. 

Os dados da Figura 5. em relação ao item “O dispositivo me 
permitiu realizar as atividade da forma rápida”, 70% dos 
participantes concordaram totalmente e 20% concordaram 

amplamente e 10% discordaram parcialmente. Para os testes 

realizados com o iOS, 30% dos participantes concordaram 

totalmente, 20% dos participantes concordaram amplamente, 20% 

dos participantes concordaram parcialmente 20% discordaram 

parcialmente10% discordaram totalmente. 

Mesmos alguns participantes afirmarem não ter dificuldade em 

utilizar os dispositivos, alguns não conseguiram realizar as tarefas. 

Essas dificuldades foram relacionadas ao manuseio do celular, ou 

dificuldade de leitura. 

3.2 Planejamento dos Testes com Pessoas 
Letradas  
Para a realização de Estudo de Acessibilidade foi necessário que os 

testes fosse realizados com pessoas Letradas por isso optou-se em 

convidar pessoas que já tivesse habituado com o uso de 

dispositivos Android e iOs. Devido à dificuldade em encontrar 

pessoas que utilizasse o dispositivo e também o tempo para a 

realização e transcrição dos testes optou-se em realiza-lo na 
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universidade com aluno que já estavam habituados no seu uso  

Foram convidados 6 alunos de graduação, sendo que seriam 

divididos 3 para cada dispositivo, os alunos que usavam o Android 

realizavam os testes com o iOS e os que utilizavam o iOS faziam 

os testes com o Android, optamos em fazer assim, justamente para 

que pudéssemos identificar se as dificuldade relacionada nas 

atividade feitas por pessoas de baixo letramento.  

Foram realizadas as mesmas tarefas dos estudos anteriores, o 

mesmo dispositivo e os mesmos questionários justamente para que 

pudéssemos fazer a analise referente ao uso do dispositivo. Os 

participantes foram convidados na universidade, mas devido a 

disponibilidade de alguns os testes foram feitos em sua residência 

Antes de serem realizados os testes a pesquisadora mostrava aos 

participantes os documentos que iam ser utilizados e com isso 

apresentava a proposta do estudo e os seus objetivos  

Primeiramente era lido o TCLE, caso aceitassem assinavam o 

termo, logo em seguida o Documento de Caracterização do 

Participante, o Roteiro de Tarefas e  o Questionário pós-teste, os 

participantes eram orientados que se caso quisessem desistir na 

horam em que estivessem realizando os testes eles poderiam. 

3.3 Resultado do Estudo  
Nesse Estudo os dados foram coletados através do documento de 

caracterização, questionário pós-teste e por meio de observação. 

Podemos citar algumas dificuldades dos participantes sendo elas: a 

dificuldade de navegação entre os ícones, pois o participante não 

sabia como adicionar aos contatos e acabou clicando em vídeo 

chamada. Na tentativa de excluir o contato o participante acabou 

clicando em nova chamada. 

No dispositivo iOS a participante não identificou o ícone de 

adicionar o contato, pois tinha que clicar em uma opção (+) porém 

a participante não conseguiu identificar essa opção como mais 

contatos. Para excluir contato a participante clicou várias vezes no 

contato, com o intuito de aparecer a opção excluir contato. 

4. AVALIÇÃO DE ACESSIBILIDADE E 
USABILIDADE 
Foram identificadas algumas dificuldade relacionadas a 

usabilidade, os participantes tiveram dificuldade em relação a 

salvar contato em ambos os dispositivos, segundos o participante 

de baixo letramento ele não soube identificar onde estava a ícone já 

para o participante letrado, ele alegou não esta habituado em usar o 

dispositivo Android.  

A próxima dificuldade esta relacionado a excluir o contato, o 

participante de baixo letramento clicou em nova chamada no 

intuito de excluir contato como essa opção não estava visível o 

participante achou que poderia exclui-lo, o participante letrado 

também clicou em nova chamada no intuito de excluir. 

Na plataforma iOS alguns participantes também tiveram 

dificuldades como, adicionar contato e atualizar existe para usuário 

de baixo letramento foi difícil escolher entre as duas opções pois 

atualizar existente estava abreviado, como ele tinha dificuldade de 

leitura não soube onde deveria clicar. Para o usuario letrado o 

participante teve dúvida,  pois, segundo ele não estaba habituado 

com o uso do dispositivo. 

Como o participante não sabia como adicionar o contato ele acabou 

voltando para o ícone telefone, já o participante letrado não 

conseguiu identificar a opção (+) do iOS por isso clicou em outras 

funções inclusive telefone.  

Na tarefa excluir contatos todos os participantes tiveram 

dificuldade tanto os letrados quanto os de baixo letramento, isso, 

devido a opção excluir não ser visível. Para excluir contato os 

participantes teriam que clicar em editar contato e ainda utilizar a 

barra de rolagem para poder encontrar a opção excluir.  

5. SUGESTÕES E MELHORIAS 
Com o estudo foi possível identificar algumas dificuldade comuns 

entres os participantes: Segue abaixo as sugestões e melhoria 

referente aos defeitos encontrados:  

O menu e ícones desses dispositivos precisam ser de fácil manuseio 

de modo que não induzam o usuário a um erro, a exemplo disso 

podemos citar o ícone telefone. Apesar da maioria dos 

participantes terem identificado o ícone como opção de ligação 

quando clicavam não sabia como adicionar o contato.  

No caso do iOS adicionar um contato o usuário não conseguia 

associar o símbolo “+” a mais contato, já no Android alguns 
participantes conseguiam identificar o ícone mais ao clicar em 

adicionar contato eles não sabiam se clicavam em novo contato ou 

atualizar existente pois esta opção estava abreviada o mesmo se 

repete com a mensagem em ambos os dispositivos.  

É importante adequar os dispositivos a esses usuários, de forma 

que entenda do que se trata cada funcionalidade, pois os mesmos 

não têm muitas habilidades de leitura e escrita de forma plena. É 

importante também adequar o nome dos ícones a exemplo disso 

podemos citar as opções que existem em contato no Android a 

opção de chamadas feitas a pouco tempo e chamado de registros já 

no iOS e recente, dificilmente, o participante de baixo letramento 

saberá o significado dessa palavra.  

Os ícone precisam ser de fácil acesso, os usuários de utilizaram o 

dispositivo iOS tiveram dificuldade a respeito de apagar o contato, 

pois o acesso a esse ícone era bastante complicado, o maioria deles 

não conseguiam encontrar a opção apagar contato, no Android a 

maioria não teve dificuldade. A respeito do teclado as letras 

precisam ser adequadas para esse público, podemos sugerir uma 

opção no qual o usuário possa optar em ter teclado de ordem 

alfabética ou teclado comum, percebemos que a maioria deles teve 

dificuldade em encontrar as letras no teclado em ambos os 

dispositivos.  

Os ícones precisam ser padronizados, alguns participantes por ter 

pouca habilidade de leitura, não sabia como enviar mensagem no 

dispositivo iOS pois ele associava a uma “carta” e estava por 
extenso a opção mensagem (escrito enviar mensagem) isso quando 

ele tentava enviar diretamente no contato, já o Android os 

participante não conseguiram identificar apesar de ficar ao lado do 

contato, pois tinha excesso de informação e acabava confundindo. 

6. CONCLUSÃO 
O presente trabalho é de caráter qualitativo e qualitativo, teve 

como propósito identificar as principais dificuldades das pessoas 

de baixo letramento  no uso de plataformas móveis relacionadas a 

acessibilidade e usabilidade. 

Foi realizado um estudo na literatura sobre acessibilidade, 

usabilidade para que fossem identificados trabalhos relacionados 
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ao trabalho proposto. Para a realização dos testes, foram realizados 

dois estudo, o primeiro chamado de Estudo Piloto e o segundo 

chamado de Estudo de Observação.  

O Estudo Piloto teve por objetivo validar os materiais que seriam 

utilizados no estudo posterior. O Estudo de Observação teve por 

objetivo identificar as dificuldades que as pessoas de baixo 

letramento possuem em relação à usabilidade e acessibilidade no 

uso de dispositivos móveis. Para isso, foram utilizados formulários 

dentre os quais o Technology Acceptance Model– TAM, onde foi 

possível identificar sugestões por meio da percepção dos 

participantes de baixo letramento diante das dificuldades que estes 

enfrentaram na execução das tarefas.  

Durante a execução dessa pesquisa foram encontradas limitações, 

dentre elas a disponibilidade de alguns usuários em aceitar a 

participar da pesquisa, devido o receio de se expor, além disso, 

alguns tinham desconfiança por terem que assinar o termo. 

Também a adaptação dos questionários quanto a torna-lo simples 

para o público em questão.  

Na analise quantitativo foi identificado por meio do questonário de 

caracterização do participante e por meio do Roteiro de tarefas. Foi 

possivel identifiar as dificuldade que os participantes tiveram na 

realização das tarefas e o tempo que os participantes tiveram para 

realizar cada tarefa. Os dados qualitativos extraídos dos 

questionários pós testes foram analisado e foi possiviel identicar 

qual a familiaridade das pessoas de baixo letramento e sua 

satisfação a respeito dos dispositivos móveis. Com isso foi foram 

sugeridas sugestões e melhorias para os dispositivos. 

Com a identificação das principais dificuldades dos usuários no uso 

de plataformas móveis, a presente pesquisa gerou sugestões 

relacionadas a acessibilidade e usabilidade desses dispositivos, 

colaborando assim para a inclusão de pessoas de baixo letramento, 

além de recomendações para os desenvolvedores com foco em 

pessoas de baixo letramento.  

Como trabalhos futuro pode-se realizar um estudo com uma 

amostra maior e mais heterogênea, realizar uma avaliação outros 

critérios como a experiência do usuário ao utilizar as plataformas, 

Avaliar outras plataformas além das avaliadas neste trabalho, 

realizar analise complementar por meio da avaliação de 

acessibilidade e usabilidade automatizadas por ferramentas. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to provide a high-fidelity prototype 

of a tool called Process Edu, which aims to provide interaction and 

organization of the activities performed in an educational context, 

highlighting the formative evaluation. methods were used in 

respect of design approaches, identification requirements 

competitor analysis, prototyping, usability testing and forward 

techniques, where there has been the application of a 

questionnaire. The results initially obtained direct the positive 

reactions and observation of some needs that have not been 

observed previously to design improvements in the prototype of 

the proposed here tool. 

 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é disponibilizar um protótipo de alta 

fidelidade de uma ferramenta, denominada Process Edu, que visa 

prover a interação e organização das atividades desempenhadas 

em um contexto educacional, dando destaque a avaliação 

formativa. Foram utilizados métodos referentes a abordagens de 

design, identificação de requisitos, análise de competidores, 

prototipagem, testes de usabilidade e técnicas prospectivas, onde 

houve a aplicação de um questionário. Os resultados obtidos 

inicialmente direcionam a reações positivas e a observação de 

algumas necessidades que não foram observadas anteriormente a 

fim da concepção de melhorias no protótipo da ferramenta aqui 

proposta. 

Keywords 
Business Process Management, Formative Evaluation, Design, 

Academic Activities 

 

1.INTRODUÇÃO 
O presente trabalho busca oferecer um sistema de apoio, ou seja, 

uma ferramenta denominada Process Edu, que ao ser inserida no 

contexto educacional oferece ao professor a possibilidade de se 

observar o desenvolvimento do aluno durante o período letivo em 

sala de aula através de avaliações formativas. O sistema 

disponibiliza também uma interação entre professores, gestores e 

alunos através da automação de suas atividades que são vistas 

como processos utilizando Gestão de Processos de Negócio 

(Business Process Management  - BPM). A intenção é utilizar as 

técnicas que compões a BPM para viabilizar a capacidade de 

adaptação das atividades existentes no contexto educacional. 

A necessidade deste tipo de ferramenta, se deu logo após uma 

análise de competidores, onde algumas ferramentas foram 

utilizadas em simulações de situações reais, a fim de observar se 

as mesmas se adequavam ao contexto educacional do nosso país. 

 

Para formular este contexto, algumas informações foram obtidas 

através de avaliações realizadas pelo Ministério da Educação  que 

possuem seus resultados divulgados no portal QEdu1 e que visam 

colher informações sobre o nível de aprendizado dos alunos do 

ensino fundamental, médio e superior de instituições públicas 

(estaduais e municipais). 

 

A inserção deste tipo de ferramenta visa proporcionar ao professor 

um auxílio, para que se possa tentar amenizar os problemas vistos 

neste cenário. 

 

2. FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO 
DE AVALIAÇÕES FORMATIVAS 

 

Diante das circunstâncias do presente momento, a sociedade está 

em sua maioria, inserida em um contexto tecnológico. Segundo 

Thoaldo[20] : 

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

exige entendimento e interpretação, tanto dos professores quanto 

dos alunos em relação a essas novas tecnologias. Através do uso 

da tecnologia no ambiente escolar, ficam claros os diversos 

sentimentos em relação a postura dos professores frente a novos 

desafios, como a satisfação de estar participando de uma realidade 

tecnológica ou a ansiedade por enfrentar novas mudanças. E em 

relação aos alunos também ocorrem transformações, pois passam 

a ficar mais motivados para estudar e aprender, e as aulas não 

ficam tão expositivas” THOALDO[20]. 

A inserção destes recursos em sala de aula requer amadurecimento 

tanto por parte do professor, quanto dos alunos, pois a tecnologia 

só se faz útil quando bem aplicada. A adaptação a estas novas 

ferramentas visa agregar melhorias a qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. Diversos mecanismos buscam realizar esta 

interação entre professores e alunos. Conforme Parzianello[12], 

neste aspecto entende-se que os professores são sujeitos dos 

saberes e mediadores de toda ação pedagógica que ocorre no 

interior da escola, por esta razão, necessitam se apropriar das 

novas tecnologias, não apenas para motivar os alunos, mas para 

compreender o processo ativo e dinâmico que ocorre nessa 

interação entre homem e máquina. 

A avaliação se faz presente diante da sociedade desde seus 

primórdios. Quando o homem, sendo visto como ser racional, 

                                                             
1 http://www.qedu.org.br/sobre 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 528  - 533. Santiago de Chile.
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sempre teve que provar suas habilidades diante dos demais, para 

que só assim, fosse respeitado. Diante desta ótica, Dalben[6], 

descreve que o ato de avaliar sempre se fez presente na nossa 

rotina, seja através das reflexões informais que orientam as 

frequentes opções do dia a dia ou, formalmente, através da 

reflexão organizada e sistemática que define a tomada de decisões. 

De acordo com Sarabbi (apud Sant’Anna[16]), “a avaliação 
educativa é um processo complexo, que começa com a formulação 

de objetivos e requer a elaboração de meios para obter evidências 

de resultados, interpretação dos resultados para saber em que 

medida foram os objetivos alcançados e formulação de um juízo 

de valor”. 

2.1 A ferramenta Process Edu 
A ferramenta denominada Process Edu, visa proporcionar aos seus 

usuários um ambiente onde as atividades existentes no contexto 

educacional, tais como, avaliações, elaboração de plano de aula e 

de ensino, disponibilização de conteúdos e atividades, interação 

entre professores, gestores (podendo ser diretores e/ou 

coordenadores), dentre outras, em processos, através do uso da 

Gestão de Processos de Negócios (Business Process Management 

- BPM). Esse modelo constitui métodos, técnicas e ferramentas 

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

negócios, envolvendo recursos humanos, organizações, 

aplicações, documentos e outras fontes de informação 

(AALST[1]). 

Os princípios fundamentais de BPM enfatizam a visibilidade, a 

responsabilidade e a capacidade de adaptação dos processos para 

constantemente aperfeiçoar resultados e melhor enfrentar desafios 

de um ambiente de negócio globalmente diversificado ABPMP 

(2013). Esta característica do BPM traz a vantagem de adaptação 

para a ferramenta, que quando inserida no contexto educacional se 

adequa aos processos existentes dentro do ambiente o qual foi 

inserido. 

A proposta da Process Edu é a de ser uma ferramenta que possa 

ser adaptada de acordo com o contexto a qual será inserida, onde 

alguns elementos serão automatizados através da mesma, 

proporcionando um ambiente de interação e de diversas 

possibilidades para realização de avaliações formativas e obtenção 

de resultados, a fim de propor melhorias nos processos postos em 

prática dentro da sala de aula. Visando o melhoramento do 

processo de ensino e aprendizagem. 

O objetivo principal é dar uma visão geral, porém organizada, de 

dados que podem ser colhidos através do uso da ferramenta em 

sala para a realização dessas atividades no âmbito pedagógico. 

Perrenoud[13] entende ser importante colocar os alunos 

frequentemente em situações interativas diversas, seja em 

situações de troca, de explicação, de argumentação, de 

justificativa, exposição de ideias, de relatos de experiências 

vividas, etc., para que se habilitem mais proficuamente na 

expressão escrita. 

 

 

2.2 Avaliação Formativa 
Dentre as diversas classificações e definições, a avaliação 

formativa se destaca neste trabalho. Para Perrenoud[13], “é 
formativa toda avaliação que ajuda o aluno a se desenvolver, ou 

melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do 

desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”. 

Conforme Bloom[3], este tipo de avaliação visa mostrar ao 

professor e ao aluno o seu desempenho na aprendizagem bem 

como no decorrer das atividades escolares, oportunizando 

localizar as dificuldades encontradas no processo de assimilação e 

produção do conhecimento, possibilitando ao professor correção e 

recuperação. 

Este tipo de acompanhamento contempla a proposta de diversas 

ferramentas utilizadas para realização deste tipo de avaliação 

constante. Onde os alunos são observados e avaliados de diversas 

maneiras durante o período letivo. Em conformidade com 

Haydt[7], este tipo de análise permite constatar se os alunos estão, 

de fato, atingindo os objetivos pretendidos, verificando a 

compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente 

alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. 

Sob a mesma visão, podemos observar que é uma maneira que o 

aluno tem de observar seus erros e acertos. A autora ainda diz que 

“estes mecanismos permitem que o professor detecte e identifique 
deficiências na forma de ensinar, possibilitando reformulações no 

seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo”. Muitas vezes, estas 

observações só são possíveis de serem realizadas através de 

avaliações formativas, onde no decorrer do convívio em sala de 

aula, o professor pode perceber características individualizadas e 

cognitivas de cada aluno. 

3. MÉTODO 
O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa de design, 

dentre das mais variadas abordagens de design, uma delas se 

destaca para este contexto, Design Science, que em português 

significa “Ciência do Projeto”. A missão principal da Design 

Science é, portanto, desenvolver conhecimento para a concepção e 

desenvolvimento de artefatos (VAN AKEN[21]). Existe também a 

Design Science Research, que se diferencia da Design Science por 

alguns aspectos em seu método de avaliação, objetivos e a forma 

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

vista como a operacionalização do Design Science. 

Conforme Lacerda[8], na Design Science Research, entretanto, é 

necessário que o pesquisador avalie seu artefato. Essa avaliação 

pode, inclusive, ocorrer artificialmente como observam Iivari e 

Venable (2009 apud LACERDA[8]), utilizando: i) simulação 

computacional; ii) experimentos em laboratório; iii) experimentos 

em campo. 

3.1 Identificação dos requisitos 

 

Esta etapa se caracteriza como uma das mais significativas para o 

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

características do produto são compreendidas e descritas de forma 

minuciosa. Os requisitos são descrições de como o sistema deveria 

comportar-se (SOMMERVILLE and SAWYER[19]). 

Diante desta descrição, este procedimento teve como intuito 

selecionar, a princípio, aspectos relevantes para compor a 

ferramenta, com base em algumas informações disponibilizadas 

pelo portal QEdu como, por exemplo, faixa etária, para se ter 

conhecimento da maneira como os componentes de interface 

devem estar apresentados, dificuldades observadas a respeito dos 

conteúdos destinados a determinados anos escolares, para poder 

sugerir a possibilidade de o professor adotar outras metodologias, 

interação entre familiares e o contexto educacional, para 

proporcionar ao aluno melhor acompanhamento em seu 

desenvolvimento escolar, dentre outras observações que foram a 

princípio realizadas para criar o protótipo da ferramenta. 

3.1 Análise de competidores 
É uma técnica iniciada por Porter[14] no setor administrativo e 

que aos poucos foi inserida no âmbito da Informática. De acordo 

com Maguire[9], é utilizada para identificar problemas e 
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funcionalidade nos concorrentes, oferecendo informações sobre 

características e necessidades que provavelmente não tenham sido 

consideradas, fornecendo valiosas informações sobre a forma de 

como diferentes produtos satisfazem as necessidades dos usuários. 

A análise de competidores neste trabalho foi utilizada inicialmente 

como meio de selecionar características das ferramentas 

selecionadas a fim de buscar diferenciais para a ferramenta aqui 

proposta, tendo como ponto importante o contexto o qual a mesma 

poderá ser inserida. 

Nesta etapa notou-se que algumas ferramentas existentes exigiam 

associação tanto do aluno quanto do professor a Instituições de 

Ensino pré-determinadas pelas próprias ferramentas, além de não 

possuírem opção de mudança de idioma. Tendo em vista, que a 

ferramenta aqui proposta visa ser  adaptável a qualquer tipo de 

contexto, sendo preciso para isto, apenas a definição das 

atividades, ou seja, dos processos que a ferramenta terá que 

executar. 

3.2 Prototipagem 

Conforme Andrade[2], a prototipagem é vista como sendo uma 

das formas de avaliar o modelo conceitual do design de um 

produto interativo é através do uso de protótipos. Protótipos são 

formas de construir uma versão interativa, de baixo custo, das 

ideias e soluções encontradas durante o processo de design. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005 apud ANDRADE[2]), essa 

experiência permite concluir que o sistema final será tanto melhor 

quanto mais iterativo for o processo de desenvolvimento do 

protótipo. 

A princípio, os protótipos foram de baixa fidelidade, sendo 

utilizados apenas papéis e canetas. Posteriormente, os protótipos 

de alta fidelidade foram desenvolvidos na ferramenta Bizagi 

Modeler2 e Studio3. 

 

3.4 Teste de usabilidade: Participantes 

Por se tratar de um protótipo, apesar de ser de alta fidelidade, foi 

realizada a princípio uma avaliação de usabilidade da ferramenta. 

Para realização deste estudo foram convidadas sete pessoas, as 

quais possuem relação com o contexto escolar e desempenham 

funções como de gestão (coordenadores/diretores), de docência e 

discência na Região Metropolitana de Recife-PE. 

 

3.5 Procedimento de coleta de dados 

 

A aplicação em situações de uso, são os princípios fundamentais 

desta pesquisa. Portanto, prezou-se pela relação harmoniosa do 

usuário com o software, onde entende-se por este termo, como 

sendo algo em que o usuário consiga realizar todas as ações que 

ele deseja, de maneira simples e ágil. 

Desta forma, os colaboradores foram expostos a cenários vividos 

por eles no seu cotidiano escolar, como uma aplicação de 

atividade, e a interação que a mesma gera entre professores e 

alunos, através de feedback de ambos para que se possam chegar a 

resultados positivos referentes ao aprendizado em sala de aula. 

Posteriormente, foi aplicado um questionário para colher 

informações deste primeiro contato e utilização da ferramenta. 

                                                             
2
 http://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler 

3
 http://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/studio 

Neste estudo, o questionário adotado foi o System Usability Scale 

(SUS)4. A escala SUS foi desenvolvida em 1986, por John 

Brooke, no laboratório da Digital Equipment Corporation, no 

Reino Unido. É um questionário composto por 10 itens, com 5 

opções de respostas (SAURO[18]). Das quais variam de 

“Discordo totalmente” a “ Concordo Totalmente”. 

3.6 Análise dos dados 
O resultado da SUS é a soma da contribuição individual de 

cada item. Para os itens ímpares deve-se subtrair 1 à resposta do 

usuário, ao passo que para os itens pares o score é 5 menos a 

resposta do usuário. Depois de obter o score de cada item, somam-

se os scores e multiplica-se o resultado por 2,5 (BROOKE[4]). Ou 

seja, para os itens 1,3,5,7 e 9 a pontuação é a posição da escala 

menos 1. Para os itens 2,4,6,8 e 10, a pontuação é de 5 menos a 

posição da escala. 

Dessa forma, as informações colhidas nos questionários foram 

submetidas a estes procedimentos para que os resultados fossem 

obtidos. 

 

4. RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os principais resultados que foram 

adquiridos tendo como base os métodos que foram aplicados. 

4.1 Análise de Competidores 

Durante esta etapa, quatro ferramentas (Socrative5, Edmodo6, 

TodaysMeet7, Smarter Balanced8) foram avaliadas, no intuito de 

observar suas funcionalidades e seus comportamentos de acordo 

com diversas situações comuns no cotidiano escolar, como 

aplicação de atividades, por exemplo. Os softwares foram 

selecionados por serem genéricos, podendo ser adaptados para 

qualquer disciplina e nível de ensino. E por possibilitarem acesso 

através de diversos dispositivos. 

Conforme Coscarelli[5], para uma ferramenta contribuir 

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

 

 Propiciar suporte para a reflexão; 

 Estimular e criar oportunidades para que o aluno pense 

em ideias sob várias perspectivas; 

 Fornecer feedback rico e explicativo; 

 Explorar erros como oportunidades para desenvolver o 

aprendizado; 

 Explorar diferenças individuais de conhecimento e 

habilidades; e 

 Fornecer medidas significativas de avaliação, por 

exemplo, um relatório do uso de uma instância da ferramenta. 

 

Apesar de terem as respostas positivas em alguns dos quesitos 

citados acima as ferramentas realizam determinadas ações de 

                                                             
4
 O questionário em questão foi disponibilizado através do 

link < 

https://docs.google.com/forms/d/1Q3yh5SymqBeMNYuFO

b8nuXcRfvFcQ2gVHrjYthDpxds/viewform?c=0&w=1 >. 
5 http://socrative.com/ 
6 https://www.edmodo.com/ 
7 https://todaysmeet.com/ 
8 http://www.smarterbalanced.org/ 
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maneira diferente. Podendo fornecer informações válidas para 

apoiar o aprimoramento do aprendizado apenas para o professor. 

Por tanto nota-se a importância do comportamento de alguns 

requisitos, ou seja, de algumas características diante do cenário 

imposto neste trabalho. Através nesta análise, foram listados 

alguns requisitos para serem inseridos na ferramenta Process Edu 

aqui proposta. Dentre eles: 

 REQUISITO 01 – O software deve indicar a faixa etária 

para o qual foi adaptado. 

A indicação da faixa etária é extremamente importante, pois 

auxilia o professor no momento em que o mesmo seleciona qual e 

como utilizar tal ferramenta em sua sala de aula. A não ser que a 

mesma seja adaptável a faixa etária e contextos diversos; 

 REQUISITO 02 – O software deve fornecer feedback 

para o aluno no momento em que o mesmo utiliza o software. 

 REQUISITO 03 – O software deve promover a opção de 

acesso a materiais didáticos relacionados a disciplina e conteúdo; 

 REQUISITO 04 – O software deve permitir que o 

professor adapte e elabore atividades de acordo com sua 

necessidade; 

 REQUISITO 05 – O software deve disponibilizar um 

espaço para que o aluno relate suas dúvidas, ou comentários sobre 

a atividade; 

 REQUISITO 06 – O software deve oferecer um suporte 

ao professor, o qual não aborda apenas a possibilidade de se 

realizar avaliações em sala; 

 REQUISITO 07 – O software irá promover também a 

inserção do gestor, na interação já existente entre professor e 

aluno; 

 

O levantamento inicial destes requisitos não limita a ferramenta 

apenas a estas funcionalidades citadas acima. A ferramenta 

proposta neste trabalho, visa inserir a automatização de processos 

no âmbito educacional, podendo ser utilizada de acordo com a 

necessidade contextual a qual será aplicada. 

 

4.2 Prototipação da Process Edu 
O ponto inicial do desenvolvimento da ferramenta foi o de ver 

cada procedimento aplicado no âmbito educacional como sendo 

um processo. Termo este que possui diversas definições atreladas 

a diversas áreas do conhecimento. 

Segundo Paim[11], é uma estruturação, coordenação, disposição 

lógico-temporal de ações e recursos com o objetivo de gerar um 

ou mais resultados para a organização. No geral, pensa-se em 

processos como sendo algo que envolve uma atividade, com um 

respectivo objetivo e que posteriormente deve ser concluída 

gerando algum produto ou serviço no final. 

Toda organização delega de diversas atividades, ou seja, 

processos. Diante de tamanha quantidade de informações, ações e 

resultados existentes surgindo simultaneamente, faz-se necessário 

certa gestão. Por este motivo, a gestão por processos pode ser 

considerada como uma reunião dos avanços de diversas iniciativas 

que, em busca da qualidade, trabalham os processos 

organizacionais. Alguns dos processos definidos inicialmente para 

a ferramenta são demonstrados na Figura 1. 

 

Figura 1: Alguns processos da ferramenta Process Edu. 

 

Ao executar esta modelagem, cria-se uma URL9 (Universal 

Resource Locator) e a Figura 2, demonstra a primeira tela do 

protótipo de alta fidelidade da ferramenta, que de acordo com 

Santos[17], são desenvolvidos e apresentados no computador e 

buscam atender, o mais fielmente possível, às quatro dimensões de 

fidelidade de modelo definidas por Mayhew (1999 apud 

SANTOS[17]): detalhamento; grau de funcionalidade; 

similaridade de interação; refinamento estético. 

 
Figura 2 – Tela da ferramenta Process Edu. 

 

Nesta primeira tela pode-se observar um processo destinado ao 

professor definido na Figura 1, onde ele deve elaborar o plano de 

Ensino que foi liberado pelo Coordenador. Lembrando que, estes 

campos são genéricos, podendo sempre serem adaptados a 

necessidade do contexto o qual a ferramenta será inserida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Processos da ferramenta Process Edu. 

 

O diferencial da ferramenta se aplica no seu último processo, 

como mostrado na Figura 3, onde acontece a coleta de indicadores 

obtidos através da ferramenta, que podem ser selecionados de 

                                                             
9 É referente a um endereço de rede o qual está associado 
a algum recurso digital  
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acordo com a exigência momentânea. Como, por exemplo, se o 

coordenador ou professor desejam saber a quantidade de alunos de 

determinada sala de aula que reprovou determinada disciplina e 

qual metodologia foi utilizada pelo professor, ou se determinado 

aluno que não demonstra um bom desempenho frequenta todas as 

aulas ou possui um alto índice de faltas, a ferramenta retorna estes 

dados de maneira automatizada e organizada através de planilhas, 

e gráficos de diferentes maneiras como mostram as Figuras 4 e 5. 

Fi
gura 4 –Planilha de informações fornecidos pela ferramenta 

Process Edu. 

 

 
 
Figura 5 –Gráficos de informações fornecidos pela ferramenta 
Process Edu. 

 

Com isso, o professor e/ou o coordenador podem observar o 

desenvolvimento tanto individual quanto da turma inteira de 

acordo com estas informações. Podendo ou não haver, por 

exemplo, sugestões de mudanças metodológicas ou inserção de 

novos recursos em busca de aperfeiçoar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

4.3 Avaliação da Ferramenta Process Edu 
Esta etapa se inicializou através de uma simulação de situações 

reais que acontecem no ambiente educacional, como a elaboração 

de plano de aula e de ensino e aplicação de atividades formativas, 

para que fosse possível inserir diversas atividades na ferramenta. 

Dessa forma os sete participantes se dividiram em dois grupos, 

sendo um grupo composto por 3 participantes (um coordenador, 

um professor e um aluno) e o outro por 4 participantes (um 

coordenador, um professor e dois alunos). 

Logo após a simulação de uma situação real, a qual a ferramenta 

poderia vir a ser utilizada, o questionário foi respondido pelos 

colaboradores. Na Tabela 1, se encontram as respostas 

selecionadas por cada colaborador, que na tabela, é identificado 

como “participante”. 

Tabela 1 – Respostas individuais do questionário 

 
 

Dentre os participantes da pesquisa, 71,4% afirmaram que usariam 

com frequência a ferramenta. Onde logo em seguida, 71,4% 

também afirmaram que o sistema é fácil de usar. Apesar de que 

14,3% afirmou na pergunta seguinte, que necessitaria de ajuda 

para operar o sistema. Como pode ser visto nas Figuras 5, 6 e 7. 

 

Figura 5 – Respostas gerais da questão 1 do questionário. 

 

Figura 6 – Respostas gerais da questão 3 do questionário. 

 

 

Figura 7 – Respostas gerais da questão 4 do questionário. 

  

Diante das demais perguntas impostas no questionário a respeito 

da ferramenta, a  maioria dos participantes concordou que o 

sistema não possui muitas inconsistências e que muitas pessoas 

aprenderiam a usar o sistema rapidamente. Dando a princípio a 

ideia de que o protótipo da ferramenta foi acolhido positivamente 

pelos componentes (coordenadores, professores e alunos) do 

contexto educacional onde foi aplicada. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A sociedade a qual estamos inseridos vive em constante mudança, 

e o contexto educacional não deve ser excluído deste processo. 

Este trabalho visou oferecer mais uma contribuição para este 

processo evolutivo onde estamos em constante processo de 

aprendizado. 
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Pretende-se como trabalho futuro, inserir a ferramenta em um 

contexto educacional real, com mais colaboradores e por mais 

tempo, para que possam ser realizadas outros tipos de avaliações 

da ferramenta, a fim de conhecer sua eficácia diante do objetivo 

imposto para o qual seu desenvolvimento foi proposto. 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze technological innovation in primary 

schools basic education in the department of Cesar Colombia. The 

study was supported variable on the topic authors. a study 

descriptive, field, not experimental and transeccional identifies a 

Likert questionnaire type instrument with 33 items to a population 

identified as principals, coordinators and teachers of the day shift 4 

basic education public schools identified was applied. The analysis 

of the results allowed to observe little identification of types of 

technological innovation in schools, however this organizational 

changes that could be exploited to carry out projects in science and 

technology to enhance products and processes is the same. It is 

concluded that have no value to the search for financial resources 

for technological advancement. It is recommended that schools to 

train coordinators and teachers in technological innovation in order 

to make organizational changes as well as in the educational 

curricula so that from the classroom with teaching support chords 

significant changes are made to reality. 

Keywords: Technological Innovation, Basic Schools 

RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la innovación 

tecnológica en las escuelas de educación básica primaria en el 

departamento del Cesar Colombia. La variable de estudio se 

soportó en autores del tema. Se identifica un estudio de tipo 

descriptivo, de campo, no experimental y transeccional, se aplicó un 

instrumento tipo Lickert cuestionario con 33 ítems a una población 

identificada como rectores, coordinadores y docentes del turno diurno 

de 4 escuelas públicas de educación básicas identificadas. El análisis 

de los resultados, permitió observar poca identificación de tipos de 

innovación tecnológicas en las escuelas, sin embargo se hace presente 

cambios organizacionales que se pudieran aprovechar para realizar 

proyectos en ciencia y tecnología que realcen los productos y procesos 

de las mismas. Se concluye que no poseen valor a la búsqueda de 

recursos financieros para el avance tecnológico. Se recomienda que  las 

escuelas a capacitar a los coordinadores y docente en materia de 

innovación tecnológica con el fin de realizar cambios 

organizacionales así como en los programas pedagógicos de 

enseñanza para que desde las aulas con el apoyo docente se 

efectúen cambios significativos acordes a la realidad. 

Palabras Claves: Innovación Tecnológica, Escuelas Básicas 

1. INTRODUCCIÓN 
La educación se está replanteando en los nuevos contextos sociales 

y en esta reestructuración tienen un papel fundamental, no sólo la 

incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sino también la innovación tecnológica en 

estas escuelas básicas, por lo que el trabajo sobre la ampliación de 

los ámbitos de formación, la elaboración de nuevos materiales 

didácticos, la profesionalización del profesorado, el 

replanteamiento de los objetivos y estrategias de enseñanza formal 

y no formal, en definitiva, la reestructuración del sistema escolar tal 

como ha pervivido hasta esos días es importante para el desarrollo 

del país. 

Al respecto, la innovación tecnológica a de iluminar en la medida 

de lo posible esta reestructuración de la educación hacia la 

tecnología educativa en los planteles y escuelas básicas, donde una 

sociedad fuertemente transformada mediante el know-how en 

general así como las tecnologías de la información y comunicación 

en particular, se logren plantear múltiples interrogantes para 

reclamar un sistema educativo que no mire encerrarse en sí mismo. 

Por ello, se presenta a continuación el desarrollo de la investigación 

un estudio que tiene como objetivo general: analizar la innovación 

tecnológica en las escuelas de Educación Básica Primaria en el 

Departamento del Cesar, Colombia. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La característica central de los cambios que experimenta la nueva 

sociedad mundial  tiene su raíz en la revolución tecnológica. Las 

nuevas innovaciones tecnológicas,  posibilitaron una revolución del 

procesamiento de la información que  dio lugar a la redefinición de 

las formas tradicionales de producción. Esta inédita situación ha  

suscitado un intenso debate acerca de las transformaciones 

económicas y sociales registradas  en las sociedades capitalistas 

avanzadas.  

Sin embargo, en el ámbito educativo internacional, se presentan 

avances en cuanto a la innovación tecnológica en países como 

E.E.U.U. y España, [11], donde los alumnos de las escuelas básicas 

y preparatorias gozan del uso de la tecnología para ampliar el 

aprendizaje con supervisión. En las instituciones educativas 

todavía queda por hacer un gran esfuerzo para clarificar para qué y 

cómo se han de integrar las nuevas tecnologías en la práctica 

educativa. 

En este sentido, la introducción de las nuevas tecnologías en las 

escuelas se realiza para cubrir las necesidades políticas y 

económicas de los países desarrollados, sin tener una idea definida 

de lo que realmente representan [7]. Y las instituciones educativas 

carecen de suficiente orientación sobre las finalidades y usos de 

estos nuevos artefactos, mirándolos con desconfianza y sin saber 

muy bien qué hacer con ellos.    

Es preciso destacar, que en la actualidad la sociedad de América 

Latina se mueve a una velocidad impresionante. Todos los días 

aparecen nuevos productos en el mercado que sustituyen a los ya 

existentes. La moda, lo novedoso y las producciones en general 

tienen, en su mayoría, un ciclo de vida fugaz [11]. Los mercados se 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 534  - 539. Santiago de Chile.
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tornan muy competitivos y para poder insertarse en ellos es 

necesaria la constante renovación. Los cambios tecnológicos 

ocurren tan rápido que no se ha terminado la asimilación de la 

última tecnología cuando ya aparece una mejorada. 

En estas condiciones planteadas, es necesario llevar adelante un 

proceso de innovación tecnológica a partir de los recursos y el 

equipamiento existente en las escuelas básicas primarias, 

específicamente las públicas del departamento del Cesar, mediante 

la aplicación de la ciencia y la tecnología en las mismas. 

De este modo, los sistemas de innovación persiguen como fin la 

generación de nuevos o mejorados productos, procesos y servicios, 

procedimientos y métodos de dirección, nuevos conceptos y 

elaboraciones teóricas relacionadas con la esfera social, entre otras.  

Todo ello amparado por un grupo de acciones que van desde la 

generación y acumulación de conocimientos hasta la producción de 

bienes y servicios con su posterior comercialización, abarcando las 

investigaciones básicas y aplicadas así como los trabajos de 

desarrollo tecnológico y la protección legal de los resultados. No 

hay duda que la asimilación y generación de innovaciones es uno de 

los factores que más significativamente ha contribuido a la 

introducción del cambio en la empresa y el mantenimiento de su 

competitividad.  

Sobre la experiencia en las escuelas de Educación Básica Primaria 

en el Departamento del Cesar Colombia, en actividades de 

innovación, destacan los procesos de incorporar a los educandos en 

actividades propias de su entorno y, cuyo objeto  es maximizar el 

valor social a largo plazo de las nuevas generaciones para la 

búsqueda de soluciones propias de su contexto y de su cultura. 

Uno de los procesos vitales en las escuelas de educación básica 

primaria en el departamento del Cesar, Colombia, es el proceso de 

enseñanza aprendizaje con base a sus valores culturales e históricos 

pues de él depende el hallazgo de soluciones endógenas y en 

concordancia con el ambiente y el resto de la sociedad, donde la 

misión primordial de estas escuelas consista en la incorporación del 

educando en el tejido social de su contexto y en línea con las 

políticas públicas del estado de ser la educación u medio para el 

desarrollo.  

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
3.1 Objetivo General 
Analizar la innovación tecnológica en las escuelas de Educación 

Básica Primaria en el Departamento del Cesar, Colombia. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

Identificar los tipos de innovación tecnológicas en en las escuelas 

de Educación Básica Primaria en el Departamento del Cesar. 

Colombia. 

Describir las características de la innovación tecnológica en las 

escuelas de Educación Básica Primaria en el Departamento del 

Cesar. Colombia. 

Determinar los indicadores de la innovación tecnológica en las 

escuelas de Educación Básica Primaria en el Departamento del 

Cesar, Colombia. 

Proponer lineamientos en materia de innovación tecnológica en las 

escuelas de Educación Básica Primaria en el Departamento del 

Cesar. Colombia. 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
4.1. Innovación Tecnológica 

La innovación es "el proceso en el cual a partir de una idea, 

invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un 

producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente 

aceptado" [5]. De acuerdo a este concepto, innovar no es más que 

el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir del 

estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u 

organizacional, para lograr una meta económica. Esto quiere decir, 

que la innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado 

específico. 

El mismo autor, maneja el escenario de innovar como algo único y 

necesario de un amplio del conocimiento hacia la alternativa de 

solución de una necesidad, no todas las ideas innovadoras tienen 

éxito, por tanto, es necesario jugar con todas las herramientas 

necesarias para que la innovación no solo sorprenda sino que 

también funcione. 

4.2. Características de la Innovación 

Tecnológica 

La utilización de lenguajes y sistemas de representación diferentes 

a la lengua oral y escrita requiere una infraestructura costosa 

(aparatos audiovisuales, informáticos...) que no está al alcance de 

muchas escuelas y un saber que, en algunos casos, no tiene el 

profesorado. Por otra parte, las condiciones de los alumnos para 

tener acceso a estas tecnologías son muy diferentes, como desigual 

es también la disposición psicológica y cultural para utilizarlas, 

comprenderlas y darles sentido. 

Asimismo, en el contexto escolar, las situaciones de aprendizaje 

con ordenadores que pueden considerarse más idóneas son 

aquellas que permiten al sujeto una actividad estructurante, 

actividad guiada por el enseñante, con la colaboración de otros 

compañeros, situaciones que se centran en un contenido 

determinado de las materias del curriculum escolar y que 

explicitan los objetivos de aprendizaje de manera clara, situaciones 

que aprovechan las potencialidades del medio informático, 

situaciones diseñadas teniendo en cuenta los conocimientos 

previos de los alumnos sobre los contenidos a tratar y situaciones 

integradas con el resto de las situaciones escolares [9]. 

4.2.1. De Impacto Social 

Los medios, como instrumentos curriculares, adquirirán sentido y 

vida pedagógica en función del curriculum en el que se inserten, 

siendo el profesor el elemento clave para su concreción en el 

mismo. El docente, con sus percepciones hacia el medio de 

innovación tecnológica y con las formas en que lo utilice, 

determinará la concreción del medio en el plan curricular. Por otro 

lado, profesionales docentes y directivos de las escuelas requieren 

aumentar y actualizar las competencias, más aún para 

investigadores. Utilitarias, por cuanto todo saber es poder. 

Democráticas, ya que la alfabetización puede instruir a la 

ciudadanía en modelos participativos sobre aspectos como el 

transporte, la energía, la salud, entre otros, ello permite cuestionar 

la tecnocracia que maneja los aspectos públicos relacionados con el 

desarrollo tecno científico [6]. 

En este orden de ideas, es usual encontrar visiones tecnocráticas, 

que subestiman la magnitud de la integración entre Ciencia, 

Tecnología, Sociedad, Valores, Cultura y Humanismo, centrando 
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su discurso en factores meramente cuantitativos, de implícita 

pobreza conceptual y contextual [3].  

4.2.2. De Experiencia en el Producto o Proceso 

El conocimiento de los productos de experiencias no documentado 

se halla en personas expertas que tienen una larga trayectoria en los 

colegios y universidades. Actualmente, se han iniciado procesos de 

transferencia  formal de parte de esa expectativa ya que por la 

crítica situacional  algunas de estas personas han sido sometidas a 

procesos  de jubilación que obligan  a buscar soluciones para no 

perder el conocimiento por ellos adquiridos   a través de su larga 

experiencia. 

4.3. INDICADORES DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

4.3.1. Indicadores de Ciencia y Tecnología 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Bogotá (2007 – 

2019) [8], acoge la transversalidad y multidimensionalidad a los 

derechos humanos de modo que permea y fundamenta todos y cada 

uno de sus elementos constitutivos.  

Por otro lado, en este indicador, se mide la asignación de recursos 

que las instituciones dedican a actividades de ciencia y tecnología, 

[13]. También el indicador permite buscar describir las 

características más relevantes de cada proyecto, tales como: 

Gastos totales de investigación y desarrollo (I&D), Gastos de 

I&D,  científicos dedicados a I&D, Ventas totales / Numero de 

ingenieros y científicos trabajando en I&D. Número de proyectos 

de I&D en la marcha: Numero de proyectos de investigación 

básica. Número de proyectos de investigación aplicada.      

Número de proyectos de desarrollo experimental. Presupuesto 

asignado para cada proyecto I&D. 

4.3.2. Indicadores de Adquisición tecnológica 

Una de las características más notorias del nuevo mundo 

globalizado es que el capital humano adquiere su máxima 

eficiencia cuando se desarrolla regionalmente, en condiciones de 

proximidad y de interacción que permiten su florecimiento total. 

Es esta característica la que algunos subrayan al decir que se entra 

a una sociedad “glocal”, global en el contexto y los referentes, 
local en la forma de organizar las fortalezas. De igual forma, son 

las fortalezas locales para organizar el conocimiento y trabajar con 

él (estructuradas en regiones con muchas sinergias) las que 

muestran el camino, [13]. 

4.3.3 Indicadores de Innovación de Productos 

En el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Bogotá (2007 – 

2019), [8], la estrategia de Innovación para Colombia debe 

considerar un enfoque híbrido que combine el desarrollo de 

instrumentos neutros y mecanismos que implican una mayor 

selectividad en las políticas de innovación, entendiendo que la 

neutralidad total no es posible, porque no todos los bienes 

públicos son genéricos, lo que deriva que su provisión neutral 

tenderá a satisfacer de mejor manera a aquellos sectores que tienen 

mayor poder de presión o más peso histórico. 

Para un país como Colombia en que unos pocos sectores 

representan la mayor parte del potencial de crecimiento exportador 

y en que existen necesidades de conocimiento específico, que no 

está disponible en el resto del mundo y donde la tecnología 

vinculada a dichos sectores puede generar opciones de innovación 

importantes es evidente que no se puede ser absolutamente neutral.  

4.3.4 Indicadores de Innovación de Procesos 

Miden la frecuencia de apariciones, o número de veces que se 

adelantan innovaciones de procesos, o cambios relevantes en los 

procesos de una empresa: Numero de procesos nuevos asociados 

con nuevos productos, Numero de procesos nuevos asociados con 

I&D, Numero de mejoras en tecnologías a procesos existentes. 

 

5. Operacionalización de la Variable 

Se presenta a continuación la Operacionalización de la variable, 

donde se ven las dimensiones que miden los objetivos así también 

se ven los indicadores que son el complemento científico contextual 

de la dimensión elegidos por autores para respaldar el contexto 

teóricos de la investigación. 

Cuadro 1. Operacionalización de la Variable 
Objetivo General:    “Analizar la  innovación tecnológica en las escuelas de 

Educación Básica Primaria en el Departamento del Cesar. Colombia.” 
Objetivo 

Específicos 
Variables Dimensiones Indicadores 

Identificar los 

tipos de 

innovación 

tecnológicas en en 

las escuelas de 

Educación Básica 

Primaria en el 

Departamento del 

Cesar. Colombia. 

Innovación 

Tecnológicas 

Tipos de  

Innovaciones 

Tecnológicas 

Producto. 

Procesos. 

De mercadotecnia. 

Organizacional. 

Describir las 

características de 

la innovación 

tecnológica en las 

escuelas de 

Educación Básica 

Primaria en el 

Departamento del 

Cesar. Colombia. 

Característica 

de la 

innovación 

Tecnológica 

De Impacto Social 

Experiencia en el 

producto o proceso. 

Facilidad de 

aprendizaje. 

Determinar los 

indicadores de la 

innovación 

tecnológica en las 

escuelas de 

Educación Básica 

Primaria en el 

Departamento del 

Cesar, Colombia. 

Indicadores 

de la 

innovación 

tecnológica 

Ciencia y 

tecnología 

Adquisición 

tecnológica 

Innovación de 

productos 

Innovación de 

procesos 

Proponer 

lineamientos en 

materia de 

innovación 

tecnológica en las 

escuelas de 

Educación Básica 

Primaria en el 

Departamento del 

Cesar. Colombia. 

Objetivo que se propone como valor 

agregado 

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, por tanto se 

orienta a recolectar información relacionada con el estado real de 

una situación. Se dice que es de tipo descriptiva, ya que, señala que 
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este tipo de investigación radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. [10]. 

El diseño de la investigación se consideró de campo no 

experimental, por cuanto se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables, por el contrario se observan los fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural para luego analizarlos.  

En esta investigación los datos fueron recolectados directamente en 

las escuelas de educación básica Primaria en el Departamento del 

Cesar, Colombia, que cumplen con características homogéneas 

específicas donde se presentan los hechos a través de las encuestas 

realizadas. 

6.2. Población y Muestra del Estudio 

La población “es el universo de la investigación sobre la cual se 
pretende generalizar los resultados”, los cuales son sujetos con 
características semejantes y a su vez específicas, [4]. En este 

contexto, se definen la población objeto de estudio como el grupo 

de sujetos a estudiar con características similares en su forma de 

comportamiento que al no ser mayor de 100 unidades se considera 

finita, [12]. 

De acuerdo a lo anterior, la población fue seleccionada por criterios 

de homogeneidad, tales como: que sean escuelas públicas, que sean 

escuelas ubicadas en el centro de Valledupar, que sean escuela de 

estrato 2 y 3; encontrándose (4) escuelas públicas que son: 

Institución Manuel German Cuello (Sede Mixta 1 y 2), Institución 

Educativa José Guillermo Castro (sede Ana Aguilar),  Escuela 

Santo Domingo, Institución Educativa Nacional Loperena Central. 

Para la aplicación del instrumento de recolección de datos, se toma 

como informantes claves los rectores de turno diurno, 

coordinadores de turno diurno y docentes del turno diurno de la 

sección de cada año escolar. La muestra será representativa no 

probabilística, dependiendo del proceso de toma de decisión o del 

criterio de selección del investigador, por lo que es censal y la 

misma población descrita anteriormente por ser finita, tal como se 

muestra en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Población del estudio 

Escuelas Básicas Primarias  
N° de Informantes 

Rectores Coordinadores Docentes 

Institución Manuel German  

Cuello (Sede Mixta 1 y 2) 
1 1 5 

Institución Educativa José 

Guillermo Castro (sede Ana 

Aguilar) 

1 1 5 

Escuela Santo Domingo 1 1 5 

Institución Educativa Nacional 

Loperena Central 
1 1 5 

TOTAL DE 
INFORMANTES 

4 4 20 

6.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

Datos 
Para efectos de esta investigación, se considera utilizar información 

no confidencial disponible sobre la variable de estudio Innovación 

Tecnológica, así como otros registros institucionales. La técnica a 

aplicar es la encuesta y como instrumento de recolección de datos 

se usó el cuestionario, el cual fue tipo Likert con un número de (33) 

ítems, donde el sujeto encuestado requerirá estar más de acuerdo 

con las repuestas uno (1) Siempre y dos (2) Casi Siempre y menos 

de acuerdo con las respuestas cuatro (4) nunca y tres (3) Casi 

nunca. 

6.4. Técnicas de Análisis de la Información 
Se procedió en primer término a la codificación y tabulación de los 

datos. En este sentido, la técnica estadística utilizada en la 

investigación es descriptiva con medidas de tendencia central, para 

llevar a cabo el tratamiento de la información obtenida a fin de 

realizar el procesamiento de los resultados arrojados a través de la 

aplicación del instrumento, el cual permitió la descripción de las 

variables de estudio. Dentro del mismo contexto, se utilizó la media 

aritmética, la frecuencia absoluta (FA) como también la frecuencia 

relativa (FR), recordando que la dimensión mide el objetivo y los 

indicadores son el complemento científico contextual de la 

dimensión elegidos por autores que respaldan el contexto teóricos 

de la investigación. Asimismo, en el análisis estadístico de la 

información se utilizó un computador personal portátil (Toshiba) y 

el paquete estadístico Excel 2010 para Windows. 

7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Tabla 2. Resultados dimensión Tipos de  Innovaciones 
Tecnológicas 

Dimensión e 
Indicadores 

Pro 
me 
dio 

Frecuencias 

Dimensión: 
Tipos de  

Innovaciones 

Tecnológicas 

2,42 
 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Casi 

Nunca 
Nunca 

In
d

ic
a
d

o
re

s 

PRODUCTOS 2,21 
FA 13 15 33 23 

FR 15,48% 17,86% 39,29% 27,38% 

PROCESOS 2,26 
FA 11 17 39 17 

FR 13,10% 20,24% 46,43% 20,24% 
DE 

MERCADO

CTENIA 
2,46 

FA 12 22 43 7 

FR 14,29% 26,19% 51,19% 8,33% 

ORGANIZA

CIONAL 
2,73 

FA 17 35 24 8 

FR 20,24% 41,67% 28,57% 9,52% 

 

Se observa en la tabla 2, a la dimensión tipos de innovación 

tecnológica con promedio de 2,42. Así también, se ve al primer 

indicador con promedio de 2,21 igual de bajo dominio, por lo que 

se observa que el 39,29%  de los encuestados respondieron que 

casi nunca la plataforma tecnológica disponible en su escuela 

presenta mejoras significativas. 

De igual forma, se observa al indicador Procesos con media de 

2,26, donde el 46,43% de la población expresó que casi nunca la 

incorporación de nuevas herramientas de trabajo mejoran los 

procesos. Así también, se ve el indicador  de Mercadotecnia con 

una media de 2,46, donde el 51,19% de los encuestados expresaron 

que casi nunca se utilizan métodos de comercialización de 

productos escolares, así por ultimo el indicador organizacional, el 

cual se presenta con la media más alta de 2,73, aquí el 41,67% de 

la población expresó que casi siempre en las escuelas se llevan a 

cabo cambios organizacionales que generen mejoras. 

Al respecto, en las escuelas, la innovación de proceso consiste en 

mejorar el proceso productivo, es una nueva forma de trabajar; la 

innovación de proceso se realiza mediante la implantación de nueva 

maquinaria, nueva organización en el proceso productivo o una 

variación del mismo, [13]. 

De allí que, en las instituciones educativas sería beneficioso 

descentralizar el control de gestión y las actividades del grupo o 

crear equipos formales e informales en los cuales cada empleado 

goce de mayor flexibilidad, para con ello enfocar el trabajo de los 
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directivos y docentes en un solo plan de acción el cual enfoque el 

avance del uso de las tecnologías en los procesos diarios, 

contribuyendo con ello a métodos de comercialización de productos 

escolares. 

Tabla 3. Resultados de Característica de la innovación 
Tecnológica 

Dimension e 
Indicadores 

Pro- 
medio Frecuencias 

Dimensión: 
Característica de 

la innovación 

Tecnológica 

2,27 
 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Casi 

Nunca 
Nunca 

In
d

ic
a
d

o
re

s 

DE IMPACTO 

SOCIAL 
2,18 

FA 6 22 37 19 

FR 7,14% 26,19% 44,05% 22,62% 

EXPERIENCIA 

EN EL 

PRODUCTO O 

PROCESO. 

2,06 

FA 1 22 42 19 

FR 1,19% 26,19% 50,00% 22,62% 

FACILIDAD 

DE 

APRENDIZAJE. 

2,58 
FA 8 41 27 8 

FR 9,52% 48,81% 32,14% 9,52% 

 

Se ve el promedio de la dimensión características de la innovación 

tecnológica el cual es de 2,27. Aquí igualmente se ve el indicador 

de impacto social con promedio de 2,18, es de notar que el 44,05% 

de la población dijo que casi nunca en su escuela manejan las  

percepciones hacia el medio de innovación tecnológica para la 

sociedad. 

Por otro lado, el indicador  Experiencia en el producto o proceso 

posee una media de 2,06, donde el 50,00% de la población 

respondió que casi nunca en la rectoría se considera  los productos 

de experiencias no documentado se halla en personas expertas. 

Asimismo, se observa al indicador Facilidad de Aprendizaje con 

media de 2,58, donde el 48,81% de la población contesto que casi 

siempre se promociona en su escuela referencias de aprendizaje. 

Se observa bajo el impacto social y de las experiencias del 

producto o proceso, sin embargo el 48,81% de la población decidió 

que la facilidad de aprendizaje como indicador que se presenta es 

porque casi siempre se maneja el entendimiento como herramienta 

de aprendizaje. 

Tabla 4. Resultados de Indicadores de la innovación 
tecnológica 

Dimension e 
Indicadores 

Pro- 
medio 

Frecuencias 

Dimensión:  Indicadores 

de la innovación 

tecnológica 
2,27 

 
Siempre 

Casi 
Siempre 

Casi Nunca Nunca 

In
d

ic
a
d

o
re

s 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
2,12 

FA 7 14 45 18 

FR 8,33% 16,67% 53,57% 21,43% 

ADQUISICIÓN 

TECNOLÓGICA 
2,08 

FA 5 15 46 18 

FR 5,95% 17,86% 54,76% 21,43% 

INNOVACIÒN DE 

PRODUCTOS 
2,37 

FA 10 11 51 12 

FR 11,90% 13,10% 60,71% 14,29% 

INNOVACIÒN DE 

PROCESOS  
2,51 

FA 8 39 25 12 

FR 9,52% 46,43% 29,76% 14,29% 

Se observa en la tabla 4, la dimensión indicadores de la innovación 

tecnológica con una media de 2,27, ubicada en bajo dominio. Al 

indicador Ciencia y Tecnología se ve con media de 2,12  de bajo 

dominio también, aquí el 57,37% de la población considera que 

casi nunca se permite describir características relevantes a cada 

proyecto escolar. 

Asimismo, se observa el indicador Adquisición Tecnológica con 

bajo de dominio de 2,08, donde el 54,76% de la población dijo que 

casi nunca la escuela incorpora nuevas técnicas de compra de 

tecnología, de igual forma se ve al indicador innovación de 

productos con media de 2,37, donde el 60,71% de la población dice 

que casi nunca las innovaciones de existir en las escuelas se 

desarrollan hacia la mejora de productos. Por último el indicador de 

innovación de procesos siendo el más alto con media de 2,51, 

donde el 46,43% de la población especifica que casi siempre la 

dirección mide la frecuencia de apariciones de innovación. 

En tal sentido, los principales indicadores de la innovación que 

afectan la velocidad de difusión de la información requerida, la 

formación esperada de la innovación, se obtiene como resultado de 

cambios en el proceso o en los productos realizados en docentes y 

alumnos,  por lo que las instituciones educativas requieren invertir 

aún más en ellas basados en la opinión de expertos asesores que 

les permitan un estudio exhaustivo de las necesidades tecnológicas 

a cubrir.  

Lo antes mencionado, al llevarlo al contexto escolar denotan 

algunas que las situaciones de aprendizaje con ordenadores que 

pueden considerarse más idóneas son aquellas que permiten al 

sujeto una actividad estructurante, actividad guiada por el 

enseñante, con la colaboración de otros compañeros, situaciones 

que se centran en un contenido determinado de las materias del 

curriculum escolar y que explicitan los objetivos de aprendizaje de 

manera clara, situaciones que aprovechan las potencialidades del 

medio informático, situaciones diseñadas teniendo en cuenta los 

conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos a tratar 

y situaciones integradas con el resto de las situaciones escolares, 

[9]. 

Para desarrollar el último objetivo el cual es de proposición y no 

de indagación en la población, se presenta a continuación una 

Propuesta para los colegios la cual pudiera ser una solución 

inmediata a la situación. Esta fue titulada: 

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, COLOMBIA.  

Lineamiento 1 

Promover el apoyo a la modernización de las instituciones públicas 

y el perfeccionamiento de los instrumentos relacionados con el 

fomento y la difusión de la innovación tecnológica. 

Se requiere que las escuelas contraten a un personal experto con 

conocimiento en innovación tecnológica el cual direcciones una 

planificación para apropiación de la tecnología en los escenarios 

escolares y de allí promover la innovación ellos. 

Lineamiento 2 

Realizar planes de búsqueda financiera para mejorar  la adquisición 

tecnológica, para incrementar programas de desarrollo de proyectos 

escolares. 

Se requiere que la rectoría se encuentre atenta a las nuevas formas 

de adquisición tecnológica que el gobierno les ofrece para 

promocionar los productos escolares que de sus proyectos 
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innovadores resulten. 

Lineamiento 3 

Mantener estrategias de innovación en la producción de procesos 

organizacionales para la creación de espacio que induzca el 

desarrollo de características de innovación tecnológicas en las 

escuelas básicas primarias. Se requiere acciones de capacitación 

desde las coordinaciones hacia los docentes para crear estrategias 

de innovación tecnológicas en las escuelas. 

Lineamiento 4 

Realizar planes pedagógicos con  miras en que las escuela 

produzcan procesos nuevos asociados con I&D. Se requiere que los 

rectores y coordinadores bajen normas, reglamentos y direcciones 

que apoyen a los docentes en la búsqueda de estos procesos. 

8. CONCLUSIONES 

En base al análisis realizado a la variable innovación tecnológica se 

procedió a realizar las conclusiones de manera cónsona y coherente 

según los objetivos específicos propuestos en la investigación.  

Se concluye para el objetivo uno, que se identifica el indicador 

organizacional como el más presente, ya que la población expresó 

que casi siempre en las escuelas se llevan a cabo cambios 

organizacionales que generen mejoras. Es decir, que en las escuelas 

se están realizando esfuerzos por hacer cambios organizacionales 

que les permitan el manejo de innovaciones tecnológicas,  pero 

hasta los momentos sin éxitos por los bajos índices de productos o 

procesos en las escuelas. 

Se concluye para el tercer objetivo específico, que de los 

indicadores que determinan la innovación tecnológica en las 

escuelas solo el de innovación de procesos se observó con más alto 

promedio pero que aún es de bajo dominio, porque  casi nunca Se 

mira en la escuela los procesos nuevos asociados con I&D. 

De igual forma, se concluye para el objetivo general que  el análisis 

del proceso de la innovación tecnológica en las escuelas básicas 

primarias del Cesar Colombia es de bajo domino, por presentar 

escaso conocimientos hacia la creación de espacios para la 

innovación asi como para la utilización de tecnologías que podrían 

impulsar la instauración de proyectos con impacto social desde el 

Know How. 

9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las escuelas básicas primarias del Cesar, 

Colombia, realicen planes de financiamiento externos que les 

permitan adquirir tecnologías para poder realizar acciones que 

emprendan innovaciones 

Se recomienda realizar planes de búsqueda financiera para mejorar  

la adquisición tecnológica, para incrementar programas de 

desarrollo de proyectos escolares.  

Se incita a las escuelas a capacitar a los coordinadores y docente en 

materia de innovación tecnológica con el fin de realizar cambios 

organizacionales asi como en los programas pedagógicos de 

enseñanza para que desde las aulas con el apoyo docente se 

efectúen cambios significativos acordes a la realidad 

Se recomienda que las escuelas básicas aumenten la experiencia en 

la elaboración de productos escolares a través de estrategias de 

innovación que les permitan la utilización de las tecnologías para el 

manejo de una gestión del conocimiento 
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ABSTRACT 

In any teaching-learning environment it is produced a 

communication process that involves retrieving from memory a 

specific vocabulary with which participants can perform the 

interaction. In this paper, the analysis of lexical availability for 

students from two teaching programs from two Chilean 

universities is presented, proposing a clustering approach for the 

lexicon analysis of students by applying the k-medoids algorithm 

and using the Levenshtein distance as a measure. The results show 

the feasibility of performing a clustering analysis using the 

proposed approach, obtaining observation elements directly from 

the characteristics between the lexicons of students, checking in 

this way the relationship between the lexical availability of 

students and other descriptive features as the number of university 

years, university of origin and gender. 

 
RESUMEN 

En todo ambiente de enseñanza-aprendizaje se produce un 

proceso de comunicación que involucra recuperar de la memoria 

un vocabulario especifico con el cual los participantes puedan 

llevar a cabo la interacción. En este trabajo, se presenta el análisis 

de disponibilidad léxica para alumnos de dos carreras de 

pedagogía de dos universidades chilenas, proponiendo un enfoque 

de clustering para el análisis de los lexicones de los estudiantes 

mediante la aplicación del algoritmo k-medoids y utilizando como 

medida la distancia de Levenshtein. Los resultados muestran la 

factibilidad de realizar un análisis de clustering mediante el 

enfoque propuesto, obteniendo elementos de observación 

directamente de las características entre los lexicones de los 

estudiantes, comprobando de ésta forma la relación que existe 

entre la disponibilidad léxica de los alumnos y otros rasgos 

descriptivos como la cantidad de años en la universidad, 

universidad a la que pertenece y género. 

CCS Concepts 
• Information systems~Clustering and classification   

• Information systems~Document representation   • Applied 
computing~Education   • Applied computing~Document 

analysis   • Computing methodologies~Cluster analysis   • Social 

and professional topics~Student assessment 

Keywords 

Lexical Analysis, Clustering, k-medoids, Levenshtein Distance. 

1. INTRODUCCIÓN 
En cualquier ambiente de enseñanza-aprendizaje se produce un 

proceso de comunicación alumno-profesor llamado interacción 

pedagógica. Este proceso es de especial relevancia, ya que 

permite a un docente o sistema interactivo de enseñanza, actuar 

como elemento clave y aclaratorio del aprendizaje [1,2].  

Evidentemente, los estudiantes manejan de forma natural cierto 

“lenguaje” que les permite comunicarse con otras personas, pero 
debido a que la interacción pedagógica ocurre en un contexto 

mucho más específico de comunicación, es posible que el alumno 

necesite un “lenguaje” mucho más especializado para aprender de 
forma adecuada, ya sea desde materiales de enseñanza o 

directamente de los profesores. En este sentido, si el lenguaje o 

vocabulario del material, profesor o alumno es deficiente, la 

interacción pedagógica podría no ocurrir y por lo tanto afectar 

negativamente el aprendizaje.  

En este mismo contexto, una forma eficiente de obtener una 

caracterización del vocabulario disponible de los alumnos para 

llevar a cabo el proceso de comunicación en un área específica del 

saber, es a través del análisis de la disponibilidad léxica de los 

alumnos [4]. Los estudios de la disponibilidad léxica nacen de un 

proyecto de la UNESCO en la década de los cincuenta, donde se 

perseguía facilitar el aprendizaje de la lengua francesa a los 

habitantes no nativos de Francia, buscando así, facilitar la 

integración social a partir de la simplificación de una lengua 

común base [5]. La disponibilidad léxica refleja el caudal léxico 

utilizado en una situación comunicativa, donde ciertas palabras 

muy usadas en una lengua están estrechamente relacionadas con 

conceptos aparecidos en las interacciones de comunicación. Para 

obtener el léxico disponible se realizan pruebas de asociación con 

estímulos o centros de interés, lo que da como resultado lo que se 

supone es el vocabulario activo de los sujetos en torno a esos 

estímulos. Bajo estas premisas, el estudio del léxico disponible 

supone que son más disponibles aquellas palabras que primero se 

recuperan de la memoria ante un estímulo. Es así como una de las 

formas más comunes de obtener el léxico disponible de un 

conjunto de personas entorno a un centro de interés, puede ser 

llevado a cabo solicitando a las personas escribir en orden las 

palabras que primero asocien con un estímulo, considerando 

comúnmente un tiempo límite para realizar tal tarea. Ese 

diccionario mental de palabras asociadas a un concepto es 

denominado lexicón mental del individuo. 

El presente trabajo presenta un estudio sobre el análisis de la 

disponibilidad léxica de alumnos de la carrera de pedagogía en 

matemática de dos universidades chilenas, proponiendo el uso de 

herramientas de análisis de clusters para caracterizar la relación de 

los lexicones mentales de los estudiantes. 

 

2. ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD 
LÉXICA 
El análisis de disponibilidad léxica se centra en la obtención de 

los lexicones (conjunto de palabras más disponibles de un 

individuo sobre un centro de interés específico) [3,10] 
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Para nuestro estudio, se realizó la prueba de disponibilidad léxica 

para 126 alumnos pertenecientes a las carreras de Pedagogía en 

Matemática y Computación de la Universidad de Concepción 

(UdeC) y a la carrera de Pedagogía en Matemática de la 

Universidad del Bío-Bío (UBB), considerando en ambos casos 

alumnos de primero a quinto año.  El instrumento de recolección 

de datos corresponde al Test de Disponibilidad léxica empleado 

por Valencia y Echeverría [12]. Los centros de interés 

seleccionados corresponden a la agrupación por temática de los 21 

estándares disciplinares que determina el Ministerio de Educación 

de Chile para la enseñanza de las matemáticas en educación media 

[6].  

 

3. ENFOQUE DE ANÁLISIS DE 
CLUSTERS 
Desde el punto de vista de análisis de datos, el estudio y análisis 

de la disponibilidad léxica trata mayormente sobre el estudio de 

las características grupales de la información, y por lo tanto 

corresponde a un tipo de análisis de clusters de lexicones y 

vocablos, lo que hace relevante para estos estudios el poder 

caracterizar a los grupos. Sin embargo, la definición de los grupos 

generalmente se ha realizado a través de la determinación de 

estadígrafos, formando los grupos tomando en consideración 

alguna característica adicional como el sexo, lugar de 

procedencia, etc. Debido a que los lexicones están compuestos de 

palabras, y que el mismo lexicón puede ser considerado como una 

palabra donde cada vocablo representa un símbolo, es posible 

llevar a cabo la propuesta, utilizado la distancia de Levenshtein 

[14] y el algoritmo de clustering k-medoids [13]. Sin embargo, 

este enfoque hace difícil la evaluación de la calidad de los 

resultados, debido a que índices de validación de clustering 

tradicionales tales como los utilizados en [8], no pueden ser 

aplicados a los lexicones. Es por eso que para esta investigación 

se ha utilizado el índice de cohesión (IC) utilizado comúnmente 

para medir la homogeneidad del léxico disponible de un grupo 

con tal de determinar la calidad de las agrupaciones. 

4. RESULTADOS 
A continuación, se muestran los resultados del análisis de 

disponibilidad léxica mediante el modelo análisis de clústeres 

propuesto. Cabe notar que cada vocablo o palabra que aparece 

como parte de un lexicón no contiene tildes, ya que estos han sido 

eliminados en el procesamiento de la información. Además, 

algunas palabras han sido truncadas para hacerlas corresponder 

con el espacio disponible para desplegarlas al interior de gráficos 

y tablas. 

4.1 Estadígrafos 
En la Tabla 1, se muestran los estadígrafos por cada centro de 

interés. Como se puede apreciar, el centro de interés Estructuras 

Algebraicas es el que tiene una menor cantidad de vocablos por 

lexicón en promedio (XR), al contrario, Geometría es el que más 

vocablos en promedio posee, y ambos se ven reflejados en la 

cantidad de palabras distintas que posee cada uno (NPD). Por otro 

lado, comparando Datos y Azar con Geometría, se puede ver que 

a pesar de que Datos y Azar tiene una mayor cantidad de palabras 

distintas, Geometría igualmente tiene un XR superior, haciendo 

sentido al índice de cohesión (IC) de este centro que es el doble de 

los otros centros de interés, indicando que, en comparación a los 

otros centros de interés, este centro está altamente cohesionado y 

existe una homogeneidad en el léxico disponible de los alumnos 

respecto a este tema.  

 

Tabla 1. Estadígrafos por centro de interés 

Centro de 

Interés 
N XR NPD IC 

Datos y Azar 126 12.77 483 0.0264 

Cálculo 126 13.78 529 0.0260 

Estructuras 

Algebraicas 
123 10.16 372 0.0273 

Geometría 126 19.94 423 0.0471 
Sistemas 

Numéricos 
126 13.05 455 0.0287 

 

4.2 Índices de Disponibilidad Léxica 
Las Tablas 2 y 3 muestra el listado de las primeras 20 palabras 

con índice de disponibilidad léxica (IDL) más alto ordenadas de 

mayor a menor. Como se puede observar, en el centro de interés 

Datos y Azar, existen vocablos de alta disponibilidad como 

‘dado’, ‘juego’ y ‘suerte’ que pueden asociarse más a juegos de 

azar que al lenguaje técnico propiamente de dicha temática. Por 

ejemplo, el vocablo ‘carta’ aparece como una de las 20 más 

disponibles, haciendo claro que los estudiantes tienen altamente 

disponibles palabras asociadas a juegos de azar y por lo tanto sería 

plausible utilizar dicho tipo de ejemplos para poder maximizar la 

eficiencia del proceso comunicativo en estos temas. Por otro lado, 

se puede ver en los demás centros de interés, que el lenguaje es 

más propio de cada área y es común ver que al menos uno de los 

vocablos que componen el nombre del centro de interés tales 

como ‘azar’, ‘calculo’, ‘algebra’, ‘geometría’ y ‘número’, 
aparezcan con un índice de alta disponibilidad. Por otro lado, 

vocablos como ‘probabilidad’, ‘función’, ‘anillo’, ‘reales’, etc., 
tienen directa relación con los contenidos y el vocabulario 

específico de cada área. 

 

Tabla 2. Índices de Disponibilidad Léxica por cada Centro de 
Interés. 

Datos y Azar IDL Cálculo IDL Estruct. Alg. IDL 
probabilidad 0,6531 derivada 0,5113 Anillo 0,3939 
Estadística 0,3405 Limite 0,4611 Grupo 0,2943 
Dado 0,2792 integral 0,4126 Algebra 0,2856 
Dato 0,2522 Función 0,2085 Cuerpo 0,2047 
Moda 0,2369 Numero 0,2066 Estructura 0,1651 
Mediana 0,2055 Infinito 0,1165 Conjunto 0,1392 
Azar 0,2054 Teorema 0,1153 Demostración 0,1387 
Media 0,1968 calculo 0,1095 Letras 0,1027 
porcentaje 0,1369 suma 0,1065 matriz 0,0988 
Juego 0,1290 continuidad 0,1045 abeliano 0,0916 
Promedio 0,1267 diferencial 0,1020 campo 0,0891 
Grafico 0,1118 multiplicacion 0,0931 numeros 0,0798 
Razón 0,1088 variable 0,0906 grupoide 0,0792 
Muestra 0,1083 division 0,0828 conmutativida 0,0775 
Moneda 0,1009 area 0,0784 propiedad 0,0773 
frecuencia 0,0996 resta 0,0775 operacion 0,0760 
Varianza 0,0942 analisis 0,0772 axioma 0,0759 
Suerte 0,0923 adicion 0,0746 orden 0,0750 
Numero 0,0914 volumen 0,0641 ecuacion 0,0700 
Carta 0,0890 demostracion 0,0630 teorema 0,0688 
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Tabla 3. Índices de Disponibilidad Léxica por cada Centro de 
Interés (continuación) 

Geometría IDL Sis. Numéricos IDL 
Triangulo 0,4900 numero 0,6213 

Angulo 0,3387 ecuacion 0,3529 

circunferencia 0,3183 incognita 0,2060 

Recta 0,2797 suma 0,1719 

Cuadrado 0,2763 reales 0,1472 

Área 0,2434 letra 0,1466 

Figura 0,1947 resta 0,1395 

Perímetro 0,1725 multiplicacion 0,1335 

Rectángulo 0,1656 algebra 0,1239 

Euclides 0,1465 sistema 0,1230 

Punto 0,1420 naturales 0,1193 

Lado 0,1288 complejos 0,1113 

Volumen 0,1231 conjunto 0,0997 

Geometría 0,1183 division 0,0967 

Circulo 0,1176 enteros 0,0928 

Semejanza 0,1160 variable 0,0896 

Plano 0,1150 simbolo 0,0892 

congruencia 0,1148 matriz 0,0891 

Teorema 0,1044 operacion 0,0883 

Cuerpo 0,1025 racionales 0,0820 

 

4.3 Clustering de Lexicones 
Para esta parte del estudio se realizó un análisis de clusters por 

cada centro de interés. A cada uno de ellos, se le aplicó el 

algoritmo k-medoids utilizando como medida de disimilitud la 

distancia de Levenshtein entre los lexicones. Los resultados se 

muestran en la Tabla 4, donde por cada centro de interés se han 

obtenido de 2 a 5 agrupaciones (k) en conjunto con el índice de 

cohesión promedio de todos los clusters (IC Prom.) y la cantidad 

de elementos contenidos en cada clúster (N). 

 

Tabla 4. Resultados de Clustering para cada Centro de Interés 

 k 
IC 

Prom. 
N1 N2 N3 N4 N5 

Azar 

 

2 0,1251 116 10    

3 0,1342 104 10 12   

4 0,1390 14 91 12 9  

5 0,1514 25 46 37 7 11 

Calc. 

 

2 0,1063 39 87    

3 0,1110 75 37 14   

4 0,1194 16 5 2 103  

5 0,1264 17 78 5 22 4 

Est. 

2 0,1071 104 19    

3 0,1230 59 56 8   

4 0,1274 11 34 28 50  

5 0,1318 3 15 11 33 61 

Geo. 

2 0,1760 42 84    

3 0,1832 57 62 7   

4 0,1908 53 35 28 10  

5 0,1953 85 9 7 22 3 

Num. 

2 0,1125 108 18    

3 0,1228 107 15 4   

4 0,1240 92 8 2 24  

5 0,1409 84 5 26 3 8 

              

Como se aprecia en la Tabla 4, todas las mejores configuraciones, 

considerando a IC como medida de cohesión interna de los 

clústers, contemplan la generación de la máxima cantidad de 

clústeres (k=5), siendo los centros de interés Datos y Azar, y 

Geometría los con mayores índices de cohesión interna. Esto hace 

mucho sentido, debido a que cuando se intentan determinar una 

menor cantidad de agrupación, el análisis encuentra que son pocos 

los lexicones que se asemejan entre ellos, dando lugar a 

configuraciones con grupos de pocos elementos versus uno o dos 

grupos con muchos elementos. Lo anterior, puede ser debido a la 

alta heterogeneidad de las respuestas de los alumnos, encontrando 

una concordancia en los resultados con respecto a los estadígrafos 

mostrados en la Tablas 2, donde se aprecia una alta diferencia en 

la cohesión del centro de interés de Geometría, el que se ve 

reflejado en la cohesión de los clusters para todos los valores de k. 

Por otro lado, en la Tabla 5, se puede apreciar una caracterización 

de las configuraciones encontrada para cada centro de interés 

incluyendo información de los grupos como el Promedio de Notas 

(Prom. Nota) que corresponde al promedio de notas de un alumno 

sobre todas las asignaturas que tratan los ejes temáticos 

correspondientes a los todos los centros de interés. Además, se 

incluye una contabilización de la cantidad de hombres (Hombres), 

cantidad de mujeres (Mujeres), promedio de años en la 

universidad (Prom. Años), cantidad de alumnos de la Universidad 

del Bio-Bio (UBB) y cantidad de alumnos de la Universidad de 

Concepción (UdeC).  

A continuación, se presenta un resumen del análisis por cada 

centro de interés considerando k=5 según los resultados de la 

Tabla 5: 

 Datos y Azar: Se puede observar una clara diferencia en la 

pertenencia a distintas universidades, donde el cluster 2 y 4 

tienen una alta concentración de alumnos de la UdeC con los 

promedios de notas más altos, salvo el cluster 3 que tiene el 

promedio de notas más alto de todos, pero con pocos 

estudiantes, por lo que se puede interpretar como que los 

alumnos de la UdeC tienen un mayor promedio de notas que 

los alumnos de la UBB. Por otro lado, respecto al promedio de 

años en la universidad se puede ver que los clusters 2 y 3 

también marcan una clara diferencia en este indicador y están 

en concordancia a la pertenencia a las distintas universidades. 

Por otro lado, en el contexto del genero de los alumnos, no se 

aprecia diferencias muy grandes en las agrupaciones. 

 Cálculo: En este centro de interés se ve un comportamiento 

similar en el cluster 2 al mostrado en general para el centro de 

interés Datos y Azar, encontrando agrupaciones que 

principalmente diferencian la pertenencia a la universidad. 

 Estructuras Alg.:  En el cluster 2 de este centro de interés se 

puede apreciar también una concentración de alumnos de la 

UdeC, salvo que en este caso se aprecia una deferencia de 

género más notable en conjunto a una menor diferencia en el 

promedio de notas de los grupos. Además, se puede observar 

que el grupo 4 tienen una gran diferencia en el promedio de 

años en la universidad respecto a los otros grupos.  
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 Geometría: En este caso, se puede observar un 

comportamiento acorde a los otros centros de interés con una 

concentración de alumnos UdeC en el cluster 2. Sin embargo, 

el cluster 3 muestra una tendencia contraria, con una alta 

concentración de alumnos UBB. Además, se puede observar, 

que el cluster 4 está conformado sólo por dos alumnos, lo que 

se debe a una alta similitud entre sus respuestas y una gran 

cantidad de vocablos en cada uno alejándolos del promedio de 

vocablos por respuesta de los demás estudiantes. 

 Sis. Numétricos: En este centro de interés, salvo el cluster 3 

que se diferencia por tener una baja cantidad de estudiantes, 

no se observan grandes diferencias en sus otras características. 

 

Tabla 5. Caracterización de las configuraciones de clusters 
por centro de interés con k=5. 

 
Cluster 

Prom  
Nota 

Mujeres Hombres 
Prom. 
 Años 

UdeC UBB 

A
za

r 

1 4,69 3 4 2,14 4 3 

2 5,05 5 7 3,58 11 1 

3 5,48 3 1 3,25 3 1 

4 5,08 10 16 2,42 21 5 

5 4,71 44 33 2,00 40 37 

C
ál

cu
lo

 

1 4,77 46 41 2,06 52 35 

2 5,09 15 14 2,76 24 5 

3 4,72 2 3 2,60 1 4 

4 5,05 2 0 4,00 2 0 

5 4,70 2 1 2,67 0 3 

E
st

ru
ct

ur
as

 

1 4,87 35 30 2,26 44 21 

2 5,10 8 14 3,55 18 4 

3 5,15 1 1 2,00 1 1 

4 4,57 17 14 1,58 12 19 

5 5,17 1 2 2,33 3 0 

G
eo

m
et

rí
a 

1 4,76 4 1 2,60 3 2 

2 4,95 44 39 2,34 63 20 

3 4,55 15 12 2,11 4 23 

4 4,50 1 1 1,00 1 1 

5 4,86 3 6 2,44 8 1 

Si
s.

 

1 4,99 13 17 2,60 19 11 

2 4,72 29 20 2,18 26 23 

3 4,90 2 1 1,67 1 2 

4 4,86 20 16 2,14 26 10 

5 4,96 3 5 2,63 7 1 

 

Respecto a la disponibilidad de los vocablos por clusters, la Tabla 

6 muestra cada centro de interés y una lista de las cinco palabras 

de más alto IDL ordenadas de mayor a menor para cada cluster 

(con k=5). En esta tabla se puede apreciar de otra forma la 

diferenciación en algunas de las configuraciones. A continuación, 

un breve análisis por cada centro de interés: 

 Datos y Azar: Como se puede observar, los grupos establecen 

casi los mismos vocablos altamente disponibles del centro de 

interés como lo son: ‘probabilidad’, ‘estadistica’ y ‘dado’. Sin 

embargo, existe una diferencia en el cluster 2, donde es más 

disponible el vocablo ‘dado’, en desmedro de probabilidad y 

estadística. Al igual, el cluster 3 no posee como vocablo 

altamente disponible la palabra ‘probabilidad’. Esto coincide 

con lo presentado en la Tabla 6 donde estos grupos tienen una 

mayor cantidad de alumnos UdeC, pero sobre todo un 

promedio de años en la universidad mayor a los otros grupos, 

lo que lleva a pensar que las primeras palabras de alta 

disponibilidad pueden ser distintas según la universidad de 

procedencia. 

 Cálculo: Aquí se puede ver, en concordancia a la Tabla 7, que 

el único cluster distinguible en sus características es el cluster 

2, el que posee como vocablo altamente disponible a la 

palabra ‘teorema’, en coincidencia con una mayor pertenencia 

de alumnos UdeC según Tabla 6. 

 Estructuras Alg.: En este centro de interés se puede destacar la 

aparición el vocablo ‘matriz’ en el cluster 4, que se relaciona 

con las materias del algebra linean en conjunto a que el grupo 

es el de promedio más bajo respecto a años en la universidad. 

Según esto, se puede determinar que el grupo podría estar en 

su mayoría formado por alumnos de los primeros años. 

 Geometría: El cluster 3 contiene como vocablo altamente 

disponible a la palabra ‘espacio’, y en relación a lo presentado 
en la Tabla 6, este grupo tiene una mayor concentración de 

alumnos UBB, lo que indicaría una diferencia notable, ya que 

‘espacio’ es una palabra de baja disponibilidad general en el 

centro de interés, pero altamente concentrada en un subgrupo 

de alumnos de la UBB. 

 Sis. Numétricos: En este centro de interés se puede destacar la 

diferencia del tipo de vocablos del cluster 1, los que hacen 

referencia a las operaciones elementales y con relativa baja 

disponibilidad respecto a otros vocablos más relacionados con 

el centro de interés como los son ‘sistemas’, ‘reales’, 
‘complejos’, etc. Este es un resultado del que no se puede 

concluir mucho debido a la homogeneidad de las 

características presentadas para este cluster en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Vocablos más disponibles para la mejor 
configuración de clusters por centro de interés. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Da
to

s y
 A

za
r 

Dado Dato Moda probabilidad probabilidad 

Probabilidad Azar estadistica moda estadistica 

Dato Probabilidad Mediana mediana dado 

Moneda Población Media estadistica dato 

estadistica Media Muestra media juego 

Cá
lc

ul
o 

Derivada Derivada Derivada integral limite 

Limite Limite Limite derivada analisis 

Integral Integral Integral funcion derivada 

Numero Función multiplica diferencial calculo 

Función Teorema Épsilon numero coronel 

Es
tt

ru
ct

ur
as

 
Al

g.
 

Anillo Grupo Demostrac

ion 

algebra algebra 

Algebra Anillo propiedad funcion estructura 

Cuerpo Cuerpo Plano matriz cuerpo 

Grupo conmutativida Difícil estructura anillo 
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conjunto campo Polar conjunto Myriam 

G
eo

m
et

ría
 

G
eo

. 

triangulo triangulo triangulo geometria Angulo 

angulo circunferencia Figura triangulo Triangulo 

rectangulo angulo area angulo Cuadrado 

euclides Recta espacio cuadrilatero Punto 

Circulo cuadrado plano calcular Recta 

Si
s.

 N
um

ér
ic

os
 numero ecuacion reales numero Numero 

Suma numero ecuacion incognita Sistema 

Resta incognita trigonome ecuacion Base 

multiplicacion reales binomio sistema Algebra 

ecuacion complejos numero simbolo Operación 

 

Por último, la Tabla 7 muestra hasta 10 lexicones, con un máximo 

de 7 vocablos para cada uno de los clusters generados en el 

proceso de clustering. Los lexicones fueron obtenidos 

considerando la primera palabra como de alta disponibilidad 

según su IDL en el centro de interés. Por extensión, y debido a 

que las conclusiones sobre el proceso de clustering son 

generalizables a los otros centros de interés, sólo se muestran los 

centros de interés Datos y Azar y Estructuras Alg. Se debe aclarar, 

que el análisis mostrado a continuación, tiene por objetivo validar 

la agrupación de lexicones similares, y no tiene por objetivo 

concluir respecto a las razones de su conformación, pudiendo 

hacer las siguientes observaciones: 

 Datos y Azar: Como se observa, existe para todos los grupos 

una alta similitud en el orden en que están los primeros 

vocablos respondidos por los alumnos (elementos más a la 

izquierda), pudiendo encontrar concordancias incluso en el 

5to. y 6to. vocablo. 

 Estructuras Alg.: Se puede ver, que al igual que Datos y Azar, 

hay una alta similitud en los lexicones y su orden por cada 

cluster. Además, aquí se puede corroborar que el cluster 4, 

que posee un bajo promedio en años en la universidad, 

también tienen poco vocabulario disponible, debido a que sus 

lexicones cuentan con una baja cantidad de vocablos (pocas 

palabras respondidas por los alumnos). Por otro lado, se puede 

observar la alta frecuencia del vocablo matriz, en diferencia a 

los otros clusters donde prácticamente no aparece. 

 

Tabla 7. Ejemplo de miembros de clusters generados con k=5 

 C Elementos del Cluster (un lexicón por fila) 

D
at

o
s 

y
 A

za
r 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

E
st

ru
ct

u
ra

s 
A

lg
. 

1 

 

2 

 

3 
 

4 

 

5 

 

 

5 CONCLUSIÓN 
Se ha desarrollado un análisis de clustering mediante el algoritmo 

k-medoids y la distancia de Levenshtein. A partir de este enfoque, 

se ha realizado un análisis de la disponibilidad léxica de dos 

grupos de estudiantes de pedagogía en dos universidades chilenas. 

Los resultados muestran que es factible utilizar la representación 
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de lexicones como conjunto de símbolos ordenados, y a pesar que 

el análisis realizado tiene el componente subjetivo de necesitar un 

experto en el área para poder obtener conclusiones de los 

resultados, es posible obtener algunas medidas cuantitativas 

mediante la búsqueda no supervisada de grupos representativos de 

los centros de interés utilizando algoritmos de clustering e índices 

de cohesión, disminuyendo así la subjetividad de la interpretación. 

El análisis de los datos para los centros de interés seleccionados 

muestra una diferencia notable en el léxico disponible de ambas 

universidades, así como en la cantidad de años del estudiante en la 

universidad. Además, existen pequeños grupos que pueden tener 

diferencias de género y notas.  

Como proyección para trabajo futuro y potenciales aplicaciones 

de este enfoque, es posible caracterizar a un grupo de estudiantes 

respecto a su disponibilidad léxica en un tema específico, el 

proceso de clustering permitiría agrupar a los alumnos de un curso 

respecto al “vocabulario” que manejan respecto a un tema 
específico. La naturaleza caracterizadora del proceso de clustering 

podría ayudar a conformar grupos de trabajo (automáticamente) 

teniendo en cuenta el vocabulario de los grupos (que es similar 

entre sus integrantes), ayudando al profesor en la confección de 

ejemplos y explicaciones en forma separada para cada grupo si 

fuese necesaria. Por ejemplo, para los grupos conformados para el 

tema “Datos y Azar”, es claro que los alumnos de los grupos 1 y 5 

asocian este concepto con los juegos de azar (ver Tabla 7), por lo 

que podría ser beneficioso una aclaración de las diferencias y 

similitudes respecto al tema “Datos y Azar” con respecto a 
“Juegos de Azar” para estos dos grupos. 

Para finalizar cabe aclarar que estos resultados corresponden al 

análisis de los lexicones solamente, y que a pesar de que se podría 

haber llegado a la misma conclusión observando los datos 

estadísticos de los centros de interés respecto al género, 

universidad y demás características, esto hace más interesante el 

enfoque, debido a que la agrupación y caracterización de la 

disponibilidad léxica se realizó sin tener en consideración las 

características adicionales, sino que solamente utilizando como 

fuente de información las encuestas de disponibilidad léxica de 

los alumnos, lo que podría mostrar una alta relación existente 

entre el léxico de los estudiantes y algunas de las características 

descriptivas más comúnmente utilizadas en la academia.  

 

7 AGRADECIMIENTOS 

Proyecto de Investigación - Fondecyt 1140457 “Plataforma 
Adaptativa online para el fortalecimiento de las competencias 

matemáticas y pedagógicas a partir del estudio léxico semántico 

de estudiantes y profesores de pedagogía en matemática”, de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de 

Chile. 

 

8 REFERENCIAS 

[1] Anderson, L. W.; Krathwohl, D. R. & Bloom, B. S. A 

taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of 

Bloom's taxonomy of educational objectives Allyn & Bacon, 

2001.  

[2] Colomb, J. & Yves, C. La Transposition didactique: du 

savoir savant au savoir enseigné Revue française de 

pédagogie, Institut national de recherche pédagogique, 

1986, 76, 89-91.  

[3] *Echeverria, M.; Vargas, R.; Urzua, P. & Ferreira, R. 

DispoGrafo: una nueva herramienta computacional para el 

análisis de relaciones semánticas en el lexico disponible 

RLA. Revista de lingüistica teórica y aplicada, scielocl, 

2008, 46, 81 – 91.  

[4] Ferreira, A.; Salcedo, P. & Del Valle, M. Estudio de 

disponibilidad léxica en el ámbito de las matemáticas 

Estudios filológicos, 2014, 69-84.  

[5] Michea, R. Mots fréquents et mots disponibles, un aspect 

nouveau de la statistique du langage Langues modernes, 

1953, 47, 338-344  

[6] MINEDUC. (2012). Estándares orientadores para carreras de 

pedagogía en educación media, 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/cpeip/File/librosestandare

svale/libromediafinal.pdf 

[7] Pakhira, M.; Bandyopadhyay, S. & Maulik, U. Validity index 

for crisp and fuzzy clusters Pattern recognition, Elsevier, 

2004, 37, 487-501.  

[8] Rojas, D.; Rueda, L.; Ngom, A.; Hurrutia, H. & Carcamo, G. 

Image segmentation of biofilm structures using optimal 

multi-level thresholding. International journal of data 

mining and bioinformatics, Inderscience Publishers, 2011, 5, 

266-286.  

[9] Salcedo, P.; Ferreira, A. & Barrientos, F. A bayesian model 

for lexical availability of chilean high school students in 

mathematics. Natural and Artificial Models in Computation 

and Biology: 5th International Work-Conference on the 

Interplay Between Natural and Artificial Computation, 

IWINAC 2013, Mallorca, Spain, June 10-14, 2013. 

Proceedings, Part I, Springer Berlin Heidelberg, 2013, 245-

253.  

[10] *Salcedo, P.; del Valle, M.; Contreras, R. & Pinninghoff, M. 

A. LEXMATH - A Tool for the study of available lexicon in 

mathematics. Bioinspired Computation in Artificial Systems: 

International Work-Conference on the Interplay Between 

Natural and Artificial Computation, IWINAC 2015, Elche, 

Spain, June 1-5, 2015, Proceedings, Part II, Springer 

International Publishing, 2015, 11-19.  

[11] Urzua, P.; Saez, K. & Echeverria, M. Disponibilida léxica 

matemática: análisis cuantitativo y cualitativo. RLA. Revista 

de lingüística teórica y aplicada, scielocl, 2006, 44, 59 – 76.  

[12] Valencia, A. & Echeverria, M. Libro: Disponibilidad léxica 

en estudiantes chilenos. Editorial Universidad de Chile, 

1999.  

[13] Xu, R. & Wunsch, D. Clustering. John Wiley & Sons, 2008, 

10.  

[14] Yujian, L. & Bo, L. A Normalized Levenshtein Distance 

Metric. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, 2007, 29, 1091-1095.  

 

  

  

 



546

La infografía como herramienta comunicativa que 
potencia espacios reflexivos

Julio Vicente Salazar Velandia 
Secretaria de Educación Distrital 

Colombia 

juliovsv@gmail.com 

 

 Bladimir Gutiérrez Castro 
Secretaria de Educación Distrital 

Colombia 

Bagc77@gmail.com 

 
 

 

ABSTRACT 
This article presents the experience at Kennedy IED a public school 

located in Bogotá, Colombia. The experience itself enhanced 

thoughtful stages about International Workers' Day. This 

pedagogical proposal exceeded the instrumental use of ITC, 

throughout the development of infographic as a communicative 

tool. 

The study was carried out in two phases: inquiry and pedagogical 

proposal. Each phase was developed at certain times, where data 

collection instruments were applied according to the Problem 

Based Learning (ABP) methodology. The gathered information 

during the experience is part of the tool domain, ITC appropriation 

and 2.0 Web. 

RESUMEN 
Este artículo presenta la experiencia llevada a cabo en la Institución 

Educativa Distrital Kennedy ubicada en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Tal experiencia permitió potenciar espacios reflexivos 

sobre el día internacional de los trabajadores. Partiendo de una 

propuesta pedagógica que supere el dominio instrumental de las 

TIC, mediante la elaboración de infografías como herramienta 

comunicativa. 

El estudio está conformado por dos fases de realización, que 

corresponden a indagación y propuesta pedagógica. Cada una de 

ellas se desarrolla por momentos, en los cuales se aplican 

instrumentos y recolección de información según la metodología 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). De tal manera la 

información obtenida durante la experiencia se categoriza en los 

fenómenos de dominio instrumental, apropiación TIC y Web 2.0.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 

Accreditation, Computer science education, Curriculum, 

Information systems education,  Literacy, Self-assessment  

 

General Terms 
Design, Human Factors, Theory. 

Keywords 
Infografía, WEB 2.0, TIC,  ABP. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las transformaciones sociales y culturales que han mediado las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han 

obligado a docentes e instituciones educativas a diseñar estrategias 

pedagogías frente al fenómeno de las TIC en la escuela. De tal 

manera que, un mayor y mejor acceso a dispositivos, aplicaciones y 

conectividad conlleve a prácticas innovadoras, mejoras en la 

calidad y aprendizajes de los estudiantes [1]. Así pues, dentro de 

las múltiples ventajas y los numerosos beneficios que se esgrimen 

con la incorporación de las TIC en los procesos pedagógicos y 

didácticos, también viene consigo potenciales riesgos al trasladar 

las prácticas tradicionales al formato digital. Que, en suma, tienden 

a centrar la labor educativa en el desarrollo de contenidos y 

materiales, donde el estudiante se somete de manera unidireccional 

y unilateral a determinadas actividades y medios de comunicación 

[2]. 

No obstante, en el contexto Colombiano las posibilidades 

pedagógicas que pudieran ofrecer las TIC tienden a ubicarse en el 

dominio instrumental, donde buena parte de este fenómeno es 

consecuencia de los primeros pasos que daba la tecnología e 

informática en las instituciones educativas entre los años 1999 a 

2011 [3]. Por ende, el formato clásico de áreas y materias se 

vinculan en una dimensión instrumental, caracterizada por la 

adquisición de competencias básicas para el acceso y búsqueda de 

información con un dominio técnico de las tecnologías [4]. De esta 

manera, se restringen las capacidades y competencias que le 

permitan a los estudiantes participar de forma activa como 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad [5], [6]. 

En este sentido, el ejercicio docente de incorporar las TIC a la 

escuela se fundamenta desde las herramientas 1.0, las cuales se 

preocupan más por ubicar correctamente un objeto que por el 

significado del mismo [2]. Aspecto que contrasta con el concepto 

de la Web 2.0, que alude a una serie de procesos sociales y 

culturales que se desarrollan en virtud de la conectividad [7]. Ahora 

bien, el mayor esfuerzo de la escuela para reducir el 

distanciamiento entre expectativas y realidades frente a la 

incorporación de las TIC, se ubica en el desarrollo de competencias 

que sean transversales [8] y no se limiten al consumo de contenidos 

o a la interacción con algunas personas [9]. 

Dentro de este contexto es preciso mencionar el esfuerzo de 

organizaciones internacionales como: OEI, UNESCO y OCDE por 

orientar el papel de las TIC en la escuela. De tal modo que, la 

reflexión entre TIC y cambio educativo tienden a la transformación 

y comprensión del entorno en cual se encuentran los estudiantes, 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 546  - 550. Santiago de Chile.
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desde el planteamiento de políticas educativas, orientaciones, 

competencias e investigaciones [6], [5], [10]. De hecho, en el 

contexto Colombiano el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

involucra a las TIC en la mejora de procesos educativos, para lo 

cual se requiere generar competencias necesarias para enseñar a las 

nuevas generaciones [11].   

En consecuencia, el MEN se propone promover el uso y 

apropiación de las TIC, donde en gran medida el distrito logra 

concretar los esfuerzos en cuanto a conectividad y masificación de 

dispositivos en escuelas y hogares que se ve reflejado en el número 

de estudiantes por computador [12], [13]. Sin embargo, la 

participación en proyectos colaborativos y uso productivo y 

creativo de las TIC por parte de los estudiantes es reducido [3]. Por 

tanto, adquiere una alta importancia a nivel distrital estudiar y 

comprender las tecnologías y la forma de integrarlas a los procesos 

educativos acudiendo a la sociedad de la información [9]. 

2. TIC EN LA ESCUELA 
Los principios que guían el abordaje de las TIC parten de los tres 

enfoques propuestos por el Distrito [9], a saber: Como objeto de 

estudio, que toma el diseño como para activar el pensamiento 

innovador y la solución de problemas educativos, sociales y 

culturales. Como agente de cambio en las prácticas y metodologías, 

que precisa desarrollar capacidades para la búsqueda, selección, 

interpretación y aplicación de la información de manera crítica para 

el trabajo colaborativo y creativo. Como herramienta integradora, 

dinámica y transversal, que obedece a una intencionalidad que 

enriquece el proceso de aprendizaje, superando las TIC como una 

serie de actividades para ocupar al estudiante. 

2.1 Competencias TIC 
El aprovechamiento y benéfico del uso de dispositivos y 

conectividad están relacionadas con el capital económico, cultural y 

social de los estudiantes [10]. Así pues, las TIC se emplean como 

vías de acceso a la información y al conocimiento, de tal manera 

que la sociedad de la información tiende a adaptarse a las 

necesidades e intereses de los estudiantes [8]. Por esto, las 

competencias vinculadas a las TIC están estrechamente 

relacionadas con la formación del alumno y particularmente, con su 

capital económico, cultural y social [10]. 

La apropiación crítica y creativa de las herramientas tecnológicas, 

es una competencia que requiere el desarrollo de cuatro 

dimensiones para alcanzar tal competencia, siendo: dimensión 

instrumental, la cual toma el dominio técnico y la adquisición de 

habilidades para el acceso y búsqueda de información. Dimensión 

cognitiva, implica saber seleccionar, analizar, comprender e 

interpretar significados. Dimensión comunicativa, relativa a las 

habilidades y destrezas para saber expresarse y comunicarse. 

Dimensión axiológica, que comprende la adquisición de actitudes y 

valores críticos y respetuosos para saber usar ética y 

democráticamente la información [4]. 

3. WEB 2.0 
En la WEB 2.0 prima la comunicación y comprensión del mensaje 

del otro, puesto que, se encuentra en una etapa de un lenguaje 

guiado por el significado y el sentido de las palabras e imágenes, 

donde cobra mayor relevancia lo visual y la multimedia [2]. De tal 

manera que, la nube 2.0 agrupa herramientas como Blogs, 

fotografías, vídeos, etc. Que permiten organizar recursos, 

recuperar, crear e intercambiar información desde las necesidades 

informativas, de manera individual y cooperativa [7]. 

Incorporar las aplicaciones WEB 2.0 implica nuevos estilos de 

comunicación, nuevos roles, formas de intervención, escenarios y 

un amplio abanico de actividades colectivas de creación [7]. Lo que 

lleva a un cambio metodológico, de materiales y actividades de 

enseñanza y aprendizaje, permitiendo no depender de un lugar o 

dispositivo [2]. 

3.1 Infografía 
La infografía hace parte de los ordenadores gráficos, donde imagen 

y texto es organizado de tal manera que permita comunicar 

iconográficamente información a un lector influenciado por 

televisión, multimedia - interactiva e internet. La relación entre 

información y gráfico, junto con su efectividad para comunicar y 

visualizar el mensaje hace que se considere como un género 

periodístico. [14]. De tal manera que, buscar, seleccionar y 

registrar la información que se empleara en la infografía es uno de 

los primeros pasos, puesto que, diseñar la manera en que será 

presentada la información exige de procesos mentales muy 

elaborados, que permitan presentar altos volúmenes de 

información. 

El uso de aplicaciones ayuda en la elaboración de una infografía, 

desde lo procedimental, aún más, cuando la Web 2.0 proporciona 

herramienta para tal fin. El sentido y el significado con el cual se 

presenta la información, requiere del uso técnico que permita la 

realización de gráficos, mapas, tablas y diagramas. Puesto que, la 

infografía debe ser capaz de facilitar la comprensión del tema, en 

su claridad de formas y contenidos asequibles a los intérpretes, 

siguiendo un hilo discursivo ordenado [15]. 

4. APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS ABP 
El aprendizaje basado en problemas pretende que el estudiante sea 

capaz de identificar y resolver problemas comprendiendo el 

impacto de su propia actuación y de las responsabilidades éticas 

que implica, así mismo, interpretar datos y diseñar estrategias que 

movilicen y pongan en juego el conocimiento que está adquiriendo 

durante su formación [16]. De tal manera que la problemática que 

se enuncia a los estudiantes involucra múltiples conocimientos, con 

lo cual dista de una problemática basa en asignaturas. 

La metodología empleada por el ABP debe partir por establecer el 

objetivo que se persigue, que tipo de tareas son las más adecuadas 

y el formato en que se comunicaran los estudiantes (relato, 

representación, vídeo, muestra de trabajo, autorregistros, etc). 

Ahora el desarrollo del ABP se plantea los siguientes aspectos 

[16]: 

 Aclarar conceptos y términos: Se trata que el grupo comparta 

significados frente a posibles términos y conceptos que sean 

desconocidos en el problema. Para lo cual, los recursos 

audiovisuales, electrónicos y físicos son útiles. 

 Plantear el problema: el planteamiento del problema debe 

involucrar saberes de diferentes disciplinas, evitando formulas 

problemáticas que solo responden al saber de una asignatura. 

De tal forma que la descripción del problema este dado en un 

lenguaje sencillo que abarque hechos y fenómenos que 

requieran ser explicados, para así permitir que el grupo de 
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estudiantes discutan, indaguen, recolecten información desde 

diferentes fuentes que den explicación a la problemática. 

 Las problemáticas pueden estar rígidamente estructurados y 

con alto grado de detalles, hasta problemas abiertos o mal 

definidos que no presentan datos y en los que queda en manos 

del estudiante la indagación del problema y en cierta medida, su 

definición. A la par, con el papel del docente, quien bien puede 

controlar el flujo de información y comentar el problema, u 

ocuparse de orientar los procesos de reflexión y selección de la 

información que han de ir explorando y descubriendo los 

propios estudiantes. 

 Analizar el problema: los estudiantes exponen los 

conocimientos que poseen sobre el problema, de manera que 

posibles conexiones se den durante la lluvia de ideas y 

reflexiones sobre la problemática. 

 Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones: las 

posibles explicaciones sobre la problemática son organizadas y 

se establecen relaciones entre ellas. 

 Formular objetivos de aprendizaje: Los estudiantes deciden qué 

aspectos del problema requieren ser indagados y comprendidos 

mejor, lo que constituirá los objetivos de aprendizaje. 

 Buscar información adicional fuera del grupo o estudio 

individual: los estudiantes buscan y estudian la información 

que ayude a comprender y explicar la problemática. 

 Síntesis de la información recogida y elaboración del informe: 

La información aportada por los distintos canales de 

información se discute, se contrasta y finalmente, se extraen las 

conclusiones y reflexiones para el problema. 

5. METODOLOGÍA 
El diseño del Aprendizaje Basado en Problemas es sobre el que se 

estructura la metodología de carácter descriptiva, la cual permite 

interpretar y dar cuenta de los fenómenos que ocurren en la escuela 

[17] desde las categorías de dominio instrumental, apropiación de 

las TIC y herramientas de la WEB 2.0. 

El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital 

Kennedy, ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de 

Kennedy. La institución desde el año 2011 inicio un proceso en la 

adecuación de la infraestructura para dar cabida a las TIC, 

iniciando con la adquisición de equipos a razón de garantizar uno 

de estos por cada dos estudiantes. Para el año 2014 la 

infraestructura en conectividad alcanza un nivel aceptable, teniendo 

en cuenta que, la incorporación de nuevos dispositivos a la 

institución además de los de uso personal tanto de estudiantes 

como de docentes hace que colapse la red. De esta manera, la 

institución inicia su proceso de incorporación de las TIC desde el 

nivel técnico e instrumental. 

La población que se aborda durante la propuesta pedagógica 

comprende a estudiantes de educación básica secundaria y media, 

siendo estos un total de 800 estudiantes pertenecientes a la jornada 

de la mañana. Dicha población se caracteriza por el uso 

instrumental de las TIC, que se ve reflejado cuando: 

 Trasladan información (copiar y pegar) de páginas WEB, 

documentos digitales y libros de texto a sus trabajos escolares. 

 La sustentación de tareas e indagaciones se reflejan en recitar 

de memoria la información encontrada, muchas veces 

empleando términos y conceptos desconocidos por los propios 

estudiantes. 

 La búsqueda de información en internet se limita a seleccionar 

las primeras páginas que muestra el buscador web. 

El estudio emplea para la recolección de datos las siguientes 

técnicas: la observación directa, el cuestionario y la entrevista 

grupal. De esta manera, da la posibilidad que múltiples 

instrumentos aporten información a las categorías planteadas. 

Mediante la observación directa se detectan habilidades y 

comportamientos que se desarrollan en la escuela que durante la 

implementación de la propuesta pedagógica la cual está 

estructurada desde los elementos enunciados para la incorporación 

de las TIC en la escuela. Las observaciones implican el registro en 

un diario de campo, cuyo diseño son las tablas a modo de rejilla 

que resumen las categorías: dominio instrumental, apropiación de 

las TIC y herramientas de la WEB 2.0. 

El cuestionario permite obtener información de cómo son usadas 

las herramientas para acceder, seleccionar, clasificar y transmitir la 

información [18]. Los cuestionarios se estructuran desde las 

características de las herramientas 1.0 y 2.0. 

La entrevista grupal, de carácter semiestructurada está orientada a 

indagar sobre el uso de las TIC durante la implementación de la 

propuesta, apuntando a identificar los fenómenos o situaciones que 

llevan a los estudiantes a la apropiación o uso instrumental de las 

TIC [19]. 

6. RESULTADOS 
El estudio está conformado por dos fases que corresponden a 

indagación y propuesta pedagógica. Siendo estas: 

6.1 Indagación 
Esta fase emplea el cuestionario para identificar los dispositivos y 

lugares donde acceden a la conectividad los estudiantes, junto con 

los mayores usos que dan a las TIC. Dando como resultado que los 

estudiantes cuentan minino con un computador en casa y un 

dispositivo móvil como celulares o tableta, en cuanto a 

conectividad mayoritariamente se realiza en el hogar, seguido de la 

escuela y centros comerciales. 

Respecto al uso de las TIC, los estudiantes ocupan mayor parte de 

su tiempo a redes sociales, videos musicales y series online. 

Emergiendo justificaciones desde los estudiantes, que este tipo de 

usos se da en la ocupación del tiempo libre puesto que sus padres y 

acudientes dedican buena parte del día a trabajar, reuniéndose con 

ellos solo hasta las horas de la noche. 

Posteriormente, mediante entrevista grupal se indaga en los 

estudiantes si ellos reconocen otros tipos de uso de las TIC en los 

trabajos de sus acudientes. Resultando en un mayoritario 

desconocimiento en cuanto las acciones que realizan los padres con 

las TIC, debido a los horarios laborales, razón por la cual se 

comparte poco tiempo con los estudiantes. 

6.2 Propuesta pedagógica 
Con la información obtenida durante la indagación, se presentan 

importantes elementos para proponer los horarios laborales como 
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un obstáculo que limita compartir tiempo en familia. Así pues, esta 

problemática es presentada en el día internacional de los 

trabajadores, que se conmemora el primero de mayo, por tanto, se 

plantea la ejecución de la propuesta pedagógica como eje central de 

dicha conmemoración. 

En ese sentido, la conmemoración inicia con el documental Historia 

del Primero de Mayo publicado por Voz de los sin Voz en 2013, el 

cual permitió comprender las situaciones y hechos que llevaron al 

día internacional de los trabajadores, acompañado los siguientes 

cortos cinematográficos:  

 Tiempos Modernos dirigida por Charles Chaplin 1936.  

 Full Monty dirigida por Peter Cattaneo 1997. 

 En búsqueda de la felicidad dirigida por Gabriele Muccino 

2006. 

 El método dirigido por Marcelo Piñeroy 2005. 

Seguido de una diapositiva que reúne los aspectos más relevantes 

del día internacional de los trabajadores, para así, dar paso a la 

lluvia de ideas de los estudiantes frente a la problemática 

mencionada. Manifestándose esta en un espacio reflexivo sobre 

como los tiempos laborales van más allá de las ocho horas, estas se 

pueden extender inclusive a doce horas, en cuanto el tiempo 

destinado a transportarse y permanecer en el tráfico y el 

cumplimiento de metas laborales hace que el distanciamiento con el 

hogar sea mayor. 

Este momento finaliza con el reto de presentar en grupo de 

estudiantes una infografía que plasme dicha problemática haciendo 

uso de los recursos: 

 www.picktochart.com 

 www.padlet.com 

 www.storyjumper.com 

Como resultado se obtiene que el grupo de estudiantes parten de 

hechos y significados comunes y con ello se da una participación 

activa en los estudiantes. Mediante la observación se identifica que 

los cortos de las películas logran una vinculación con la temática, 

puesto que durante proyección comunicaban a sus compañeros la 

trama de la película con una postura crítica a la situación que 

enfrentaban los personajes de cada historia. 

Durante la semana en la cual los estudiantes realizaban y 

presentaban avances de la infografía, se observó como la selección 

de información se hacía más exhaustiva, reflejado en la indagación 

de múltiples páginas que respondieran a imágenes y textos que 

lograran transmitir la intención de los estudiantes. 

Así mismo, el aprendizaje para el uso de las herramientas 

sugeridas, fue superado rápidamente, desde diferentes alternativas: 

trabajo autónomo explorando la herramienta, la colaboración entre 

compañeros que enseñaban a otro y la búsqueda en Blogs y videos. 

Por otra parte, surge desde los estudiantes alternativas frente a la 

infografía, como: la realización de murales, grafitis, videos y 

poemas que permitan comunicar desde otros medios. 

Finalmente, las infografías acuden mayoritariamente al formato 

digital, mientras que las presentadas en físico muestran imágenes 

realizadas a mano, caricaturas, recortes de revistas y diarios, en 

formatos tipo cartelera, por tanto, la manifestación de habilidades 

en dibujo y composición emerge como alternativa comunicación. 

Por otra parte, en las infografías, como el de la Figura 1 se refleja 

que la indagación y búsqueda de información, no solo se dio a nivel 

digital, se involucran opiniones de los padres de familia, noticias de 

diarios y una postura reflexiva sobre la inequidad de salarios, el 

desempleo, los altos costos de la canasta familiar y como 

profesiones de carácter militar toman distancia de los derechos 

laborales conseguidos por los trabajadores desde 1886.   

 
Figura 1.  Sección de infografía que refleja la postura de 

estudiantes.  
 

7. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Los estudiantes desconocían mayoritariamente los hechos 

históricos sucedidos el primero de mayo de 1886. De esta manera 

se asumía el primero de mayo como un día feriado de descaso, del 

cual su significado e importancia era ajeno a la realidad de los 

estudiantes. Dicho distanciamiento se manifiesta en el desinterés 

histórico.    

 

El uso instrumental de las TIC por parte de los estudiantes se 

evidencio en indagaciones básicas de información y transcripción 

de resultados. Por otra parte el contenido multimedia y el empleo 

de ordenadores gráficos presentes en la Web 2.0 permitieron 

fortalecer la comprensión de contenidos, causas y consecuencias 

del día internacional de los trabajadores en los estudiantes, 

facilitando su análisis, interiorización y reflexión de los mismos.  

El empleo de vídeos y segmentos cinematográficos permitieron 

vincular las realidades de los estudiantes con los hechos históricos 

del primero de mayo. Así pues, el video como herramienta TIC 

permite difundir información y genera conocimientos relevantes 

sobre fechas históricas en los estudiantes del Colegio Kennedy 

IED.  

La infografía presente en la Web 2.0 como una herramienta grafica 

digital se configuro como un escenario de expresión y reflexión, 

donde los estudiantes mediante un ordenamiento sistemático 

compilaron ideas conceptuales sobre temas específicos. 

Evidenciado en el diseño de las infografías presentadas, donde se 

logró fusionar el uso de tres ordenadores gráficos popularmente 

desarrollados: Línea de Tiempo, Esquema Digital y Mapas 

Mentales  
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Al poner en práctica la actividad se generaron procesos 

interdisciplinarios con las diferentes áreas de conocimiento 

impartidas en el colegio a los estudiantes. Así mismo, permitió 

promover y fortalecer el aprendizaje colaborativo por parte de los 

estudiantes de la institución educativa. 

Ahora bien, es indispensable que las herramientas de la Web 2.0 

sean involucradas en la escuela de manera guiada y pensada a una 

intencionalidad pedagógica, puesto que permite vincular las nuevas 

formas de consumir información de los estudiantes. A su vez, 

ofrece a la comunidad educativa la posibilidad de expresarse y 

crear desde el contexto, nuevos escenarios de reflexión y 

comunicación. 

Del tal modo, los resultados de la experiencia permitirán en primer 

momento enriquecer las prácticas pedagógicas de los docentes de la 

institución educativa, en cuanto a la incorporación de TIC y las 

posibilidades de comunicación que ofrece las Web 2.0. Permitiendo 

superar el uso instrumental de las TIC de la institución educativa.  

Seguidamente, la experiencia se proyecta a seguir fortaleciendo los 

espacios de reflexión y comunicación a nivel institucional, para lo 

cual se pretende integrar al foro de derechos humanos que se 

realiza anualmente en el plantel educativo. Donde estudiantes y 

docentes construyan desde los nuevos estilos de comunicación 

espacios de dialogo y reflexión. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of a Systematic Literature Review 

on the use of Case-Based Reasoning (CBR) technique in Virtual 

Learning Environments (VLE). Were analyzed what are the 

attributes used to represent the case, what are the similarity 

approaches used and how the application of this technique 

contributes to the personalization of education. We found 183 

publications, and after the application of filters, 25 publications 

were selected for the information extraction. The results showed 

that a significant number of publications uses CBR technique to 

promote personalized education. 

RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados de uma Revisão Sistemática 

da Literatura sobre o emprego da técnica de Raciocínio Baseado 

em Casos (RBC) em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA). Foram analisados quais são os atributos utilizados para a 

representação do caso, quais são as medidas de similaridade 

empregadas e como a aplicação desta técnica contribui para a 

personalização do ensino. Foram encontradas 183 publicações, e 

após a aplicação dos filtros foram selecionadas 25 publicações 

para a extração das informações. Os resultados evidenciaram que 

existe um número significativo de publicações que utilizam a 

técnica de RBC para promover o ensino personalizado. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

• Computing methodologies~Artificial intelligence   • Applied 
computing~Distance learning   • Applied computing~E-learning  

Termos Gerais 

Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chave 

Raciocínio Baseado em Casos, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, Personalização do Ensino. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Com o avanço dos recursos tecnológicos, estamos vivendo em 

uma sociedade cada vez mais conectada e com acesso a uma 

diversidade de serviços interativos, o que reflete diretamente na 

mudança de comportamento dos indivíduos, e consequentemente 

na sua forma de aprender. Desse modo, a educação não poderia 

ficar estagnada, passando a utilizar esses recursos tecnológicos 

nas diversas modalidades de ensino. Diante desse cenário, um dos 

grandes desafios da educação é empregar novas abordagens de 

ensino baseadas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 

e metodologias diferenciadas, como o ensino personalizado. A 

personalização do ensino caracteriza-se por dispor autonomia ao 

aluno no seu processo de aprendizagem, planejado conforme suas 

escolhas, critérios e recursos educacionais adequados ao seu 

estilo cognitivo [1]. A personalização pode trazer benefícios 

como, por exemplo, o engajamento do aluno no processo de 

aprendizado, e assistência individualizada para o aluno que 

possui dificuldade em determinado assunto. 

Consequentemente, muitos sistemas de e-learning têm almejado 

a personalização do ensino, tornando-se possível realizar o 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 551  - 556. Santiago de Chile.
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monitoramento do caminho de aprendizagem do aluno, obtendo 

subsídios para a tomada de decisões. Desta forma, esses sistemas 

têm incorporado técnicas de Inteligência Artificial (IA) para 

apoiar o processo de ensino-aprendizagem. Uma dessas técnicas 

que se destaca é o Raciocínio Baseado em Casos (RBC).  

Assim, este trabalho apresenta uma Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL), com o objetivo de avaliar o estado da arte de 

como a técnica de RBC é normalmente empregada em AVAs. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 

apresenta o conceito AVA. A Seção 3 apresenta uma 

fundamentação sobre o RBC. A Seção 4 aborda o método de 

pesquisa utilizado na RSL. A Seção 5 relata o procedimento de 

condução da revisão. A Seção 6 discorre sobre a análise e a 

discussão dos resultados. A Seção 7 apresenta as limitações da 

revisão e, por fim, apresentamos as considerações finais. 

2. AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 
Segundo [2] um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é 

uma ferramenta que propicia o gerenciamento de cursos online, 

proporcionando centralizar e automatizar a administração dos 

cursos, gerenciar o registro de alunos e a avaliar os resultados da 

aprendizagem. Os AVAs proporcionam a interatividade entre os 

usuários, nas formas de comunicação assíncrona e síncrona, outro 

potencial é a utilização de mídias digitais (imagens, vídeos, sons 

entre outros). A facilidade de navegação e as formas de 

comunicação possibilitam aos alunos acessarem as informações 

conforme suas necessidades, diferenciando-se do modelo 

tradicional de ensino [3].  

Além dos diversos recursos educacionais disponíveis, alguns 

AVAs são open source como por exemplo, o Moodle [4], o que 

torna possível incluir novas funcionalidades que auxiliem o 

conjunto acadêmico a obter melhores resultados. De acordo com 

[5] a utilização de ferramentas integradas nos AVAs permitem o 

monitoramento de atividades dos alunos e por meio delas, pode-

se analisar o comportamento do aluno, e com isso, prover 

recursos educacionais de acordo com seu perfil e sua dificuldade 

de aprendizagem. 

3. RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS 
(RBC) 
Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é uma técnica de 

Inteligência Artificial (IA), que tem como objetivo a resoluções 

de problemas, e a aquisição de conhecimento por meio de 

experiências passadas [6]. Diante desse princípio, a técnica 

consiste na presença de um novo problema, adaptar soluções de 

problemas similares resolvidos no passado, para encontrar uma 

solução adequada para o problema em questão. De acordo [7] os 

sistemas de RBC possuem quatro elementos básicos são eles: (i) 

Representação do conhecimento: o conhecimento é representado 

em um sistema RBC por intermédio de experiências concretas; 

(ii) Medida de similaridade: o sistema tem que buscar em uma 

base de conhecimento situações semelhantes para o problema 

atual; (iii) Adaptação: geralmente situações passadas não são 

idênticas ao problema atual, é necessário ter mecanismos para 

adaptar situações semelhantes para encontrar uma solução 

adequada para o novo problema; (iv) Aprendizado: um sistema 

RBC deverá sempre ter sua base de conhecimento atualizada, por 

isso, terá que possuir um mecanismo para que após resolver um 

problema com sucesso armazenar esse conhecimento. Dessa 

forma, a partir do surgimento de novas experiências, elas darão 

origem a novos casos que serão armazenados na base de 

conhecimento. 

4. METODOLOGIA  
Ao iniciar uma pesquisa é necessário avaliar o estado da arte, 

obtendo um conjunto de trabalhos relacionados para fundamentar 

o estudo, sendo esse procedimento um elemento essencial para o 

desenvolvimento de uma pesquisa eficaz. Segundo [8] uma 

Revisão Sistemática da Literatura (RSL) contribui para a 

identificação, avaliação e análise de pesquisas relevantes de uma 

determinada área de interesse. Este trabalho está de acordo com 

as diretrizes propostas por [8] para a realização de uma RSL. 

Para esta revisão utilizou-se a ferramenta StArt (State of the Art 

through Systematic Reviews) na versão 2.0 desenvolvida pelo 

Laboratório de Engenharia de Software (LAPES) da 

Universidade de São Carlos (UFSCAR). 

4.1 Objetivo e questão da pesquisa 
A descrição do objetivo da pesquisa segue conforme o paradigma 

Goal-Question-Metric de [9], descrita a seguir:  

Analisar publicações científicas por meio de um estudo baseado 

em RSL, com o propósito de identificar aplicações da técnica de 

RBC em AVA, com relação às aplicações no contexto 

acadêmico por meio de AVAs, do ponto de vista dos 

pesquisadores no contexto acadêmico ou industrial. A questão 

principal norteadora da pesquisa foi: “como é empregada a 

técnica de RBC no contexto de AVAs?”. Também foram 

elaboradas questões secundárias de pesquisa, descritas a seguir: 

(Q1) quais são os atributos utilizados para a modelagem do 

caso?; (Q2) quais são as métricas de similaridade e os AVAs 

utilizados?; e (Q3) como a técnica de RBC pode contribuir para a 

personalização do ensino? 

4.2 Método de busca  
Para esta pesquisa, foram utilizadas os seguintes Mecanismos de 

Busca Acadêmica (MBA), sendo consultado um conjunto de 

palavras-chaves pré-definidas, utilizando-se apenas as bibliotecas 

digitais. São elas: Scopus <http://www.scopus.com>, que se 

destaca por armazenar um vasto conjunto de fontes, como por 

exemplo: ACM, ScienceDirect/Elsevier, Springer entre outras, e a 

IEEE Digital Library <http://ieeexplore.ieee.org> que 

disponibiliza um grande acervo relacionado à área da Ciência da 

Computação.  

A expressão de busca foi determinada após execução de testes 

auxiliados como base em artigos de controle, formada por 

palavras-chave que representam a população e a intervenção. A 

população é composta por um conjunto de palavras relacionadas 

a e-learning e Learning Management System e seus sinônimos, 

já a intervenção é representada por palavras relacionadas a Case 

Based Reasoning.  

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 
Os critérios de inclusão e exclusão foram utilizados para 

realização das etapas dos filtros.  Os seguintes critérios de 

inclusão adotados: Serão selecionadas publicações que utilizem a 

técnica de RBC em AVA e publicações que apresentem algum 
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recurso implementado em AVA. E os critérios de exclusão 

empregados: Publicações que não contenham as palavras-chaves 

em seu respectivo escopo: título, abstract/resumo e palavras-

chaves. Artigos que não estejam disponíveis para leitura. 

Publicações que o acrônimo CBR não signifiquem Case Based 

Reasoning, LMS não signifiquem Learning Management System 

e VLE – Virtual Learning Environment. Não serão consideradas 

publicações que contemplem AVA, mas não utilizem RBC, assim 

como publicações que utilizem RBC, mas não no contexto de 

AVA.  

4.4 Extração dos dados 
Dos artigos aceitos no primeiro e segundo filtro, foi extraído um 

conjunto de informações predefinidas, são elas: Pesquisa - 

referente as identificações das publicações resultantes da RSL, 

Público-Alvo que descreve o grupo de pessoas onde a pesquisa 

foi realizada (ensino médio, graduação, pós-graduação entre 

outros). Outros campos relevantes também foram extraídos, 

como os AVAs que foram utilizados para o emprego da técnica 

de RBC, identificando os seguintes ambientes: Moodle, Auxiliar, 

Person, entre outros. O campo Representação do Caso   

representa quais os atributos utilizados para a modelagem do 

caso, e a Similaridade que descreve as métricas utilizadas para 

determinar o caso mais similar.  

E por fim, o campo Recurso que refere-se ao material fornecido 

ao usuário obtendo-se os seguintes valores: conteúdos 

educacionais, objetos de aprendizagem, intervenção do tutor 

(vídeo, chat e e-mail) e técnicas de abordagens adaptativas. Para 

dispor de todas as informações relativas às publicações, os 

campos foram definidos como de preenchimento obrigatório, 

salvo quando não se aplicam ao artigo ou quando não 

informados. O Quadro 1, a seguir sumariza a extração dos dados. 

Quadro 1. Extração de Dados 

Categoria Item Publicações 

P
úb

li
co

-A
lv

o 

Graduação T10, T13, T18, 

T20, T22 

Ensino Médio T11 

Deficientes Visuais e 

pessoas com dislexia 

T19 

Estudantes com 

deficiências leves 

T23 

Não informado T1, T2, T3, T4, 

T5, T6, T7, T8, 

T9, T12, T14, 

T15, T16, T21, 

T24, T25 

A
V

A
 

Moodle T4, T8 

(IDCBR-MAS) + Moodle T1 

Auxiliar T2, T16 

Personalized E-Learning 

System (PELSYS) 

 

PERSO T5 

MACBR T7 

AIREH T9 

PGITS T11 

OntoFAMA T13 

CATO T22 

Não informado T6, T10, T12, 

T14, T15, T17, 

T19, T20, T21, 

T23, T24, T25 

R
ec

ur
so

  

Conteúdos Educacionais T1, T3, T5, 

T16, T20, T24 

Intervenção do Tutor 

(email, vídeo, chat, etc). 

T2 

Resposta emocional dos 

alunos 

T6 

Objetos de aprendizagem T7, T9, T12, 

T13, 

Técnicas de abordagens 

adaptativas 

T23 

Não informado/Não 

recomenda recurso 

T4, T8, T10, 

T11, T14, T15, 

T17, T18, T19, 

T21, T22, T25 

Si
m

il
ar

id
ad

e 

Inverse Longest Common 

Sub-Sequence (ILCSS) 

T1 

Nearest Neighbour 

Ponderado 

T2, T5, T6, 

T14 

Distância Euclidiana T3, T25 

Não informado T4, T12, T16, 

T17, T19, T20, 

T21, T23 

Definido pelo autor T7, T10, T15 

Semântica (tipos, focus e 

semelhança total) 

T8 

Singular value 

decomposition-SVD 

T9 

Nearest Neighbour T9, T11, T18, 

T24 

K-Nearest Neighbour T22 

R
ep

r.
 d

o 
C

as
o 

Nível de conhecimento  T1, T2 

Capacidades T1, T14 

Limitações (exercícios que 

o aluno teve dificuldades 

com respostas erradas) 

T1 

Caminho de 

Aprendizagem 

T1 
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Atitudes (exercícios 

resolvidos utilizando 

adaptações ou outro tipo 

de ajuda). 

T1 

Perfil do aluno (Objetivos 

educacionais, preferências, 

personalidade) 

T2, T5, T7, 

T17, T20, T23, 

T24, T25 

Informações pessoais 

(sexo, idade, 

nacionalidade, apelido, 

profissão) 

T6, T7, T14, 

T18, T21 

Informações, tempo de uso 

e classificação sobre o 

recurso de aprendizagem 

T7, T9 

Descrição do problema (id, 

palavras-chave) 

T8, T10, T11, 

T19, T20, T22, 

T23 

Estilo de Aprendizagem T12, T7, T25 

Metas e desempenho  T12 

Não informado T13, T15, T16 

Humor/Emoções T14 

Estratégia de ensino. T14 

Processo de resolução de 

problemas 

T18 

Itens de aprendizagem T18 

Número do item, unidade, 

tempo, dificuldade, 

similaridade, diagnóstico  

T21 

Perfil do professor T23 

5. CONDUÇÃO DA REVISÃO 
Após o planejamento da revisão, iniciou-se o processo de 

execução. Ressalta-se que o processo de execução da expressão 

de busca ocorreu em setembro de 2015. Assim, foram retornadas 

183 publicações, sendo 133 da base da Scopus e 50 da IEEE. 

Foram identificadas 46 publicações duplicadas por intermédio de 

software e revisão manual, portanto, restaram 137 publicações 

para análise. Para execução da expressão de busca não se 

delimitou o ano de publicação, obtendo assim, registros de 

publicações do ano de 1993 a 2015. Como resultado do primeiro 

filtro, foram aceitas 53 publicações que foram lidas na íntegra 

para a execução do segundo filtro, onde foram adotados também 

os critérios de inclusão e exclusão. Ao final do processo do 

segundo filtro, foram identificadas 25 publicações para a 

extração dos dados referenciadas em https://goo.gl/ud2lOJ.  

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
Com base nas informações das 25 publicações selecionadas, foi 

possível verificar como a técnica de RBC foi implementada em 

AVAs, quais são os atributos dos casos, quais são as métricas de 

similaridade utilizadas, se há recomendação de algum recurso 

educacional e a sua aplicabilidade no contexto educacional. A 

Figura 1 ilustra a evolução das pesquisas selecionadas, que 

utilizam a técnica de RBC no contexto educacional ao longo dos 

anos. A distribuição temporal mostrou que apesar de não obter 

um número expressivo de publicações selecionadas por ano, 

houve um aumento nas publicações no ano de 2006 e 

posteriormente nos anos de 2009 a 2015. O que demonstra 

interesse dos pesquisadores em integrar a técnica de RBC em 

AVAs. 

A técnica de RBC é utilizada no âmbito educacional para 

diversos objetivos, diante disso, as publicações selecionadas 

foram categorizadas conforme a sua finalidade: tutoria e 

mentoria, personalização e recomendação, avaliação e feedback. 

Este modelo foi baseado na taxonomia de Moissa et al. [10]. A 

partir da categorização (Tabela 1), foi possível verificar que a 

técnica de RBC é mais utilizada em 56% para promover a 

personalização do ensino ou para fins de recomendação de 

conteúdos educacionais. Outra categoria que se destaca é de 

tutoria de mentoria com 32%. 

Tabela 1. Categorização por Finalidade 

Finalidade % 

Personalização e Recomendação 56 

Tutoria e Mentoria 32 

Feedback 8 

Avaliação 4 

Muitos trabalhos utilizam a técnica de RBC para adaptar o AVA 

de acordo com as características do aluno, recomendando algum 

recurso pedagógico para auxiliá-lo no seu processo de ensino-

aprendizagem, ou modelando o ambiente virtual conforme as suas 

necessidades. Desse modo, a Tabela 2 apresenta as 

recomendações encontradas, são elas: objetos de aprendizagem, 

resposta emocional dos alunos, técnicas de abordagens 

adaptativas, intervenção do tutor e recursos educacionais que 

abrange exercícios, exemplos, tutoriais, dentre outros. 
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Tabela 2. Recursos Recomendados 

Recursos Recomendados Quantidade % 

Conteúdos Educacionais 6 43 

Objetos de Aprendizagem 4 29 

Resposta emocional dos alunos 2 14 

Intervenção do tutor (vídeo, chat e email) 1 7 

Técnicas de Abordagens Adaptativas 1 7 

Conforme apresentado na Tabela 2, pode-se observar que os 

conteúdos educacionais e os objetos de aprendizagem destacam-

se com seis e quatro publicações respectivamente. O que 

demonstra o interesse dos pesquisadores em fornecer conteúdos 

de acordo com as características do aprendiz. Para aplicação da 

técnica de RBC é preciso definir a estrutura do caso (atributos), 

que é um item primordial para que a técnica seja eficiente.  

Para avaliação das publicações, dividimos as categorias dos 

atributos em: perfil do aluno (sexo, idade, profissão, nível de 

conhecimento, objetivos educacionais, preferências, entre outros), 

estilo de aprendizagem (traços cognitivos, afetivos e 

fisiológicos), caminho de aprendizagem (dados de navegação) e a 

descrição do problema (assunto, tema, entre outros).  As 

categorias predominantes para modelagem dos casos são: o perfil 

do aluno (31%) e a descrição do problema (19%). As demais 

categorias são o estilo de aprendizagem (8%) e o caminho de 

aprendizagem (3%). Ressaltando o enfoque de personalização do 

ensino presente em sistemas que utilizam a técnica de Raciocínio 

Baseado em Casos. Foram identificadas publicações (25%) que 

utilizam outros atributos para definir a estrutura do caso, 

dependendo do contexto da aplicação. Por fim, (14%) das 

publicações não foi possível identificar a representação do caso 

empregada. 

Em um sistema que emprega a técnica RBC, o principal objetivo 

é reutilizar casos anteriores e as suas soluções para resolver um 

novo problema. Para isso, utiliza-se uma métrica de similaridade 

para recuperar os casos (problemas) mais similares ao novo caso 

(novo problema). Dessa forma, a escolha da métrica de 

similaridade é um item fundamental ao domínio da aplicação 

como também a  representação do caso [11].  Para emprego da 

técnica de RBC foram criados ou adaptados vários sistemas de e-

learning. Verificou-se que somente (9%) das publicações 

utilizaram o AVA Moodle. Em (39%) utilizaram sistemas de e-

learning próprios para a pesquisa. Com percentual de (4%) foi 

realizado a junção de um sistema de tutoria inteligente com o 

Moodle. Já em (52%) não foi possível determinar os ambientes 

virtuais utilizados. Identificou-se que poucos trabalhos 

apresentam o AVA utilizado, diante disso categorizamos como 

“não especificado”.  

A partir dessa análise, verificou-se que as publicações utilizaram 

várias métricas de similaridade. No entanto, a abordagem 

preponderante é a Nearest Neighbour (NN) tanto na sua forma 

tradicional (19%) quando na forma ponderada (11%) e K-

Nearest Neighbour (8%). Outras métricas comuns em sistemas 

de RBC foram abordadas nos trabalhos, como por exemplo a 

Distância Euclidiana (8%). Também foram identificadas outras 

métricas de similaridade empregadas nas publicações (27%), 

algumas definidas pelo autor de acordo com o contexto da 

aplicação.  

Com base nas análises das informações, observou-se a 

predominância de trabalhos com enfoque na aprendizagem 

adaptativa utilizando a técnica de RBC. Alguns trabalhos têm 

como objetivo auxiliar os alunos que necessitam de um 

acompanhamento individualizado, fornecendo recomendações 

(conteúdos educacionais ou objetos de aprendizagem). Para isso, 

utilizam informações, como, por exemplo, o nível de 

conhecimento, capacidades, limitações, estilo de aprendizagem, 

objetivos pedagógicos e caminho de aprendizagem, como por 

exemplo [12], [13]. 

Também foi identificado que a técnica de RBC pode ser aplicada 

para detectar o estado emocional dos alunos em um ambiente 

educacional. No trabalho de [14] é destacado que uma das falhas 

nos sistemas de e-learning para se obter uma aprendizagem 

eficiente, é decorrente da falta de habilidades de inteligência 

emocional. Para isso, apresentam um método para prever a 

resposta emocional dos alunos durante o percurso de 

aprendizagem, propondo a partir dessa análise, estratégias de 

ensino baseadas no estado cognitivo e emocional dos alunos. Já 

no trabalho de [15] retrata uma abordagem de ensino adaptativo 

baseado no estado do humor dos alunos.  

O trabalho de [16] apresenta recomendações de técnicas de 

abordagem adaptativas para os professores analisando as 

características dos alunos, pontos fortes e fracos, e o tipo de 

deficiência. Esse trabalho utilizou também técnicas de 

Clusterização e Recuperação de Informação. Outros trabalhos 

utilizam outras abordagens para construir o modelo do aluno. 

Como em [17] que utiliza agentes móveis para personalização em 

sistemas distribuídos e no trabalho de [18] que propõe um 

modelo multiagente colaborativo com o objetivo de obter 

recomendações personalizadas de recursos de e-learning baseado 

nas características do aluno. Na análise geral dos trabalhos 

selecionados, constatou-se que não houve uma quantidade 

significativa de trabalhos que utilizam o Moodle como AVA, 

sendo um ambiente bastante utilizado e open source, apesar 

disso, não foram encontradas justificativas para a não utilização 

dessa ferramenta.  

7. LIMITAÇÕES DA REVISÃO 
A RSL é executada por intermédio de um protocolo robusto, e 

passível de exclusão de algum trabalho relevante, que não 

correspondeu aos critérios de inclusão definidos no protocolo, 

especificamente na etapa de seleção do primeiro filtro, decorrente 

da aplicação dos critérios no escopo (título, resumo/abstract e 

palavras-chave), não sendo realizada uma leitura na íntegra da 

publicação. Outra limitação refere-se as decisões subjetivas 

ocorridas no decorrer do processo de análise, em razão de alguns 

estudos não apresentarem uma descrição clara, dificultando a 

execução dos critérios e a posteriormente a análise. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, foram apresentados os resultados de uma RSL 

sobre o emprego da técnica de RBC em AVAs. Por meio desta 

revisão foi possível constatar que vários trabalhos estão 

utilizando a técnica de RBC com o propósito da personalização 

do ensino, utilizando atributos não só para descrever o problema 

e a solução de um caso, mas também o perfil do aluno (estilo de 
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aprendizagem, perfil cognitivo, nível de conhecimento, interações 

passadas com o ambiente, entre outros) para a modelagem do 

caso. A técnica de RBC vem sendo empregada na personalização 

do ensino por ser uma abordagem baseada em experiências 

passadas, que permite modelar e analisar o comportamento 

humano para o desenvolvimento de sistemas computacionais 

inteligentes[11]. Assim, é possível constatar com os resultados o 

enfoque para personalização do ensino, uma abordagem em 

ascensão.Com base nesta RSL, está sendo desenvolvida uma 

ferramenta relacionada à personalização do ensino que deverá ser 

disponibilizada no AVA Moodle, conforme proposta em [19]. 

Tal ferramenta emprega a técnica RBC para recomendar ações 

pedagógicas no ensino de Introdução à Programação, e deverá ser 

experimentada e avaliada por um grupo de alunos e professores. 
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ABSTRACT 
In order to find playful and innovative alternatives to support 

traditional teaching-learning processes, many educators have 

chosen to use Educational Software (ES). However, before 

adopting an ES as a didactic resource, it is necessary to evaluate 

its suitability for the context in which it will be inserted, since it 

needs to be pedagogically and functionally appropriate to meet the 

needs of students and teachers. Although there are several 

techniques and methodologies available in software evaluation 

literature, there is no standardization in terms of quality criteria, 

measurement scales and verification procedures. This 

heterogeneity makes it very difficult for teachers to evaluate the 

ES, and may produce inconclusive results. Thus, the objective of 

this paper is to identify, from a comparative analysis of the 

approaches proposed in the literature, a minimum guidelines set 

for SE evaluation. 

RESUMEN 
Com o objetivo de encontrar alternativas lúdicas e inovadoras 

para apoiar os processos de ensino-aprendizagem tradicionais, 

muitos educadores têm optado pelo uso de Softwares 

Educacionais (SE). Entretanto, antes de adotar um SE como 

recurso didático, faz-se necessário avaliar sua adequação ao 

contexto em que será inserido, uma vez que este precisa ser 

pedagogicamente e funcionalmente apropriado para atender as 

necessidades de alunos e professores. Apesar de existirem 

diversas técnicas e metodologias disponíveis na literatura sobre 

avaliação de SE, não há nenhum tipo de padronização em termos 

de critérios de qualidade, escalas de mensuração e procedimentos 

de verificação. Essa heterogeneidade dificulta muito a avaliação 

do SE, e pode produzir resultados inconclusivos. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é identificar, a partir de uma análise 

comparativa das abordagens propostas na literatura, um conjunto 

mínimo de diretrizes para avaliação de SE. 

Categories and Subject Descriptors 
[Applied computing]: Education - Interactive learning 

environments; [Social and professional topics]: Computing 

education - Computing education programs; [Human-centered 
computing]: Human computer interaction (HCI) - HCI design 

and evaluation methods. 

General Terms 
Measurement, Design, Human Factors. 

Keywords 
Software Educativo, Software Educacional, Métodos de 

avaliação, Diretrizes de Avaliação. 

1. INTRODUÇÃO 
É notório o crescimento da inclusão da Computação em diversas 

áreas de conhecimento. A educação ganha seu destaque nessa 

imersão tecnológica, quando assume a busca por materiais 

pedagógicos e digitais para compor uma nova metodologia, ou até 

uma nova maneira de expressar conteúdos que outrora eram pré-

julgados como de difícil compreensão. Conforme afirmam Ramos 

e Mendonça [1], um bom Software Educativo (ou Educacional) 

(SE) deve proporcionar experiências educacionais novas e ricas, 

ou tornar mais simples e efetivo o processo de ensino-

aprendizagem. 

Mas, ao mesmo tempo em que se é reconhecida a necessidade de 

proporcionar novas experiências de aprendizado com base no uso 

de SEs, percebe-se também o risco que tais recursos, quando 

selecionadas de maneira equivocada, possam trazer consequências 

indesejáveis no processo de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, 

o ato de avaliar torna-se fundamental nesse processo de inclusão 

de SE no ensino. De acordo com Batista, Barcelos e Elena [2], os 

SEs podem não apresentar características que satisfaçam as 

expectativas do professor, tanto no que diz respeito à parte técnica 

do Software, quanto no conteúdo pedagógico por ele abordado. 

Este cenário pode interferir negativamente na interação dos alunos 

com o SE, e ter impacto em seu aprendizado.  

Nesse sentido todo SE, seja ele um jogo, tutorial, ou de qualquer 

outro tipo [3], voltado para qualquer disciplina ou público-alvo, 

precisa ser submetido a uma avaliação que anteceda a sua 

implantação no contexto educacional. Esta avaliação prévia tem 

por objetivo identificar se o SE em questão possui características 

satisfatórias quanto aos aspectos pedagógicos (qualidade do 

conteúdo abordado); quanto à interface (usabilidade e experiência 

de uso); e, por fim, quanto aos elementos referentes à qualidade 

do software (aspectos de qualidade funcionais). 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 557  - 562. Santiago de Chile.
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Na literatura, são encontradas diversas abordagens que 

possibilitam a avaliação de SE, de maneira que os aspectos de 

Qualidade de Software, Qualidade de Interface e Qualidade 

Pedagógica possam ser verificados pelos avaliadores. Diante da 

grande variedade de abordagens, a escolha de uma entre elas 

torna-se uma tarefa difícil, uma vez que cada abordagem possui 

critérios específicos, escalas distintas e diagnósticos com 

diferentes formatos [4]. Embora algumas consigam abranger a 

tríade de avaliação, outras contemplam apenas um ou dois dos 

aspectos necessários para uma avaliação. Segundo Pereira et al. 

[5], por mais que seja adotada uma abordagem mista, combinando 

critérios de diferentes abordagens, as exigências cognitiva e de 

expertise necessárias por parte do avaliador podem dificultar o 

processo de avaliação.  

Embora as abordagens existentes sejam heterogêneas, o fato de 

destinarem-se a um propósito único leva à reflexão sobre a 

existência de um denominador comum entre estas, que possa ser 

compreendido enquanto diretrizes básicas para a avaliação de SE. 

Portanto, este trabalho de pesquisa tem por objetivo a 

caracterização de 8 abordagens existentes a fim de identificar 

quais aspectos de cada abordagem são relevantes para uma 

avaliação de SE. As abordagens, selecionadas com base no 

número de citações e data de publicação, que compõe este estudo 

são: Método de Reeves [6], Ticese [7], Técnica de Mucchielli [8], 

Método de Lori [9], Abordagem MAQSEI [10], Abordagem 

FASE [11], Método de SAVI [12] e Abordagem de PETESE [13]. 

Este artigo está organizado em seis seções, incluindo esta. A seção 

2 é composta pela fundamentação teórica, seguida da seção 3, 

onde está descrita a metodologia utilizada neste trabalho. Na 

seção 4, as abordagens contempladas neste estudo comparativo 

são brevemente descritas. Posteriormente, na seção 5, as 

características das abordagens são analisadas e as diretrizes de 

avaliação são apresentadas. Por fim, na seção 6, o estudo é 

concluído com as considerações finais e contribuições desta 

pesquisa. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Milani [14], o computador, símbolo e principal 

instrumento do avanço tecnológico, não pode mais ser ignorado 

pela escola. No entanto, o desafio é colocar todo o potencial dessa 

tecnologia à serviço do aperfeiçoamento do processo educacional, 

aliando-a ao projeto da escola com o objetivo de preparar o futuro 

cidadão. 

Para Morais [15], os SEs podem auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem a partir da contextualização de determinados 

conteúdos, diante da realidade de cada aluno e fazendo com que 

este construa determinado conhecimento relativo ao conteúdo 

didático abordado. No entanto, vale ressaltar que o aprender não 

está associado apenas ao SE adotado. Segundo Valente [16] é 

necessário compreender que o “entender” e o “aprender”, para a 

memorização e/ou construção de conhecimento, amplia-se para a 

interação do aluno-software. Portanto, além das exigências 

pedagógicas associadas a este SE (estruturação de conteúdo, 

aspectos de aprendizagem, coerência metodológica, etc.), o aluno 

destaca-se como papel relevante no processo interativo com o SE. 

Logo, elementos de interação com a interface do SE (usabilidade) 

e sua corretude funcional (qualidade do software), passam a ter 

impacto na adoção do SE, pois, caso as expectativas de um aluno 

diante do uso de um SE sejam frustradas, como consequência 

pode-se ter a desmotivação no uso deste SE, e portanto, o prejuízo 

na efetivação do aprendizado.  

Neste cenário, é importante ter ciência de que, para que o uso de 

recursos tecnológicos tenha impacto positivo em sua adoção no 

contexto escolar, alguns desafios precisam ser enfrentados pelos 

educadores. Estes precisam assumir, de forma antecipada à 

adoção do SE, o papel de avaliador dos recursos tecnológicos a 

serem utilizados com seus alunos [17]. Neste processo de 

avaliação, os educadores devem verificar quais aspectos 

pedagógicos, técnicos do software e de usabilidade estão sendo 

contemplados pelo SE de forma satisfatória. Esta tríade é 

compreendida como o conjunto de perspectivas relevantes para a 

avalição do SE [18], e exige conhecimento prévio do avaliador 

sobre áreas de conhecimento distintas: pedagogia, qualidade do 

software à luz da Engenharia de Software [19] e qualidade de uso 

de acordo com a Engenharia da Usabilidade [20]. A verificação 

dos diferentes critérios pode ser apoiada por abordagens para 

avaliação de SE, no entanto, ainda faz-se necessário uma 

formação holística do avaliador ou a formação de uma equipe 

multidisciplinar para uma avaliação abrangente. 

Ainda, de acordo com Oliveira [21], a assimilação de recursos 

tecnológicos no ambiente escolar só se justifica na medida em que 

possibilite um avanço qualitativo no sistema educacional, 

reforçando a necessidade de avaliar estes recursos antes de sua 

adoção. Segundo Freski [22], a expressão “avaliação de software 

educativo” consiste em analisar como um software pode ser 

aplicado na educação para ajudar o aluno na construção do 

conhecimento, e assim aperfeiçoar sua visão de mundo. 

Além disso, é importante destacar que os critérios de avaliação 

(ou mesmo a abordagem adotada) podem ser diferentes quando 

considerados: (i) a plataforma do SE – Web, Mobile, Desktop; (ii) 

a matéria (conteúdo ou área de conhecimento) alvo do SE; (iii) o 

seu público (adulto, jovem ou infantil); e ainda, (iv) o tipo do SE.  

Os tipos de SE possuem propósitos específicos que não permitem 

a generalização de sua avaliação [17]. Para Silva e Gomes [3] os 

SEs podem assumir os seguintes tipos: (i) tutorial: possibilita o 

acesso ao conteúdo didático por meio de ícones; (ii) exercício e 

prática: apresentam problemas de uma determinada área para 

serem resolvidos pelo aluno; (iii) simulação: apresentam na tela, a 

modelagem de um sistema ou de uma situação real, utilizando 

gráficos e imagens animadas; (iv) jogo: um ambiente no qual o 

jogador, previamente conhecendo algumas regras, adota um papel 

e vai ensaiando estratégias para chegar a um objetivo 

predeterminado; (v) demonstração: permitem demonstrar leis 

físicas, fórmulas, químicas, conceitos matemáticos, dentre outros; 

e (vi) monitoramento: monitoram os alunos, acompanhando o 

desenvolvimento do seu processo de aprendizagem, orientando e 

recomendando itens a serem trabalhados; entre outros tipos. É 

importante salientar que é preciso encontrar mecanismos de 

avaliação apropriados para cada tipo específico de SE. Aspectos 

de “jogabilidade” [23] precisam ser considerados quando o SE é 

do tipo jogo, mas isso não seria relevante para um SE Tutorial, 

por exemplo.  

A tomada de decisão dos educadores sobre o que deve ser 

avaliado em um SE, sob qual perspectiva (pedagógica, técnicas e 

de uso), considerando as especificidades relativas ao público alvo, 

tipo do SE e área de conhecimento, é um desafio para a 

informática na educação. Na tentativa de minimizar a dificuldade 

enfrentada pelos educadores, várias abordagens de avaliação de 

SE têm surgido ao longo dos anos. Embora este fato reafirme a 

importância e necessidade de realizar avaliação de SE, o 

surgimento “caótico” de proposições para avaliação de SE pode 

tornar a decisão dos educadores-avaliadores mais complexa. 

Alguns questionamentos podem ser levantados: “Eu tenho 
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capacidade para avaliar o SE considerando as três perspectivas 

envolvidas?”; “Quando eu posso avaliar o SE?”; “O que muda se 
o SE é do tipo de simulação ou exercício e prática?”; “Eu posso 

avaliar dois SEs de tipos distintos, ou para plataformas diferentes, 

e comparar os resultados de forma a tomar uma decisão sobre o 

melhor?”; etc.  

3. METODOLOGIA 
Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, quanto à sua natureza, 

por ser direcionada à compreensão de um problema real cujo 

conhecimento adquirido poderá ser utilizado na prática por 

educadores-avaliadores de SE; também exploratória, pois busca 

proporcionar uma visão geral sobre abordagens para avaliação de 

SE, apoiando-se em levantamento bibliográfico como ponto 

inicial da pesquisa; e descritiva, por descrever e caracterizar um 

total de oito diferentes abordagens para avaliação de SE. 

O ponto de partida da pesquisa foi a identificação de abordagens 

para avaliação de SE. Segundo Chacon et al. [24], as principais 

abordagens objetivas, que se apoiam em critérios organizados 

enquanto checklist, para a avaliação de SEs são: (i) Método de 

Reeves [I6]; (ii) Técnica de Mucchielli [8]; (iii) Learning Object 

Review Instrument (LORI) [9]; e (iv) Técnica de Inspeção de 

Conformidade Ergonômica de Software Educacional (TICESE) 

[7]. Além destas, realizou-se uma busca no engenho de busca 

Google Acadêmico a fim de identificar outras publicações que 

abordassem o tema de Avaliação de SE. Dentre as abordagens 

identificadas e selecionadas (por atualidade – ano de publicação; 

relevância – índice de citações) para este estudo, estão: 

Abordagem MAQSEI [10], Abordagem FASE [11], Método de 

SAVI [12] e Abordagem de PETESE [13]. 

Uma vez identificado o escopo da pesquisa, os artigos que 

descreviam as abordagens foram lidos e analisados por um 

conjunto de pesquisadores, sendo quatro discentes do curso de 

Licenciatura em Ciência da Computação (UFPB-Campus IV), 

com conhecimento teórico (disciplinas cursadas na IES) e prático 

(participação em projeto de pesquisa) sobre avaliação de SE; dois 

docentes com experiência em informática na educação, interação 

humano-computador, qualidade de software, e engenharia de 

software.  

Os artigos foram lidos pelos pesquisadores e discutidos em grupo 

para disseminação do conhecimento sobre a caracterização das 

abordagens, assim como para extração de informações relevantes 

sobre estas, a fim de identificar diretrizes para a avaliação de SE. 

Como resultado da análise feita, têm-se a caracterização das oito 

abordagens para avaliação de SE, descritas na seção 4.  

4. CARACTERIZAÇÃO DAS 
ABORDAGENS PARA AVALIAÇÃO DE SE 
A caracterização das abordagens para avaliação de SE 

contempladas neste estudo está apresentada nas subseções 

seguintes, cuja organização segue a cronologia das publicações – 

das mais antigas para as mais recentes. Uma visão comparativa 

geral entre estas abordagens esta disponível em um link externo1 a 

este documento, considerando uma restrição do espaço para esta 

publicação. 

4.1 Método de Reeves  
O método de Reeves [6], publicado em 1989, apresenta um total 

de 24 critérios para avaliação de SE, que estão divididos em 

                                                                   
1 https://goo.gl/z8BXai 

critérios pedagógicos (14) e critérios de usabilidade (10). Cada 

critério é associado a uma escala bidirecional não numérica, que 

se utiliza de conceitos. Para os critérios de usabilidade, os 

conceitos positivos se organizam à direita, enquanto os negativos 

ficam à esquerda. Cabe ao avaliador verificar, para cada critério, 

como o SE se apresenta, e realizar uma marca sobre a escala. Caso 

exista predominância das marcações à esquerda, fica perceptível 

uma fragilidade do SE em relação aos aspectos de usabilidade. 

Para os critérios pedagógicos, os conceitos apresentados na escala 

não são positivos e negativos, e a marcação à direita ou à esquerda 

não indica qualidade do SE nestes critérios. O diagnóstico é 

realizado pelo educador mediante análise da disposição dos 

pontos marcados na escala. 

4.2 Técnica de TICESE  
TICESE [17], publicada em 1998, possui três módulos: (i) 

classificação: formulário com informações técnicas do SE a ser 

avaliado; (ii) avaliação: da documentação (possui 2 critérios) e do 

SE (possui 10 critérios); e (iii) avaliação contextual: com apenas 

um critério. Cada critério possui um peso que varia na escala de 0 

(zero: não se aplica) a 1,5 (um e meio:  muito importante). O 

diagnóstico é realizado através de cálculo aritmético, onde o 

resultado deste consiste na porcentagem de adaptação do SE aos 

critérios. 

4.3 Técnica de Mucchielli  
A técnica de Mucchielli [8], publicada em 1998, permite a 

avaliação global de um SE considerando o público alvo do 

mesmo. Propõe um total de 10 critérios associados a uma escala 

numérica com pontuação variando entre 1 (um) e 5 (cinco). O 

resultado e o diagnóstico se dão pela análise da associação dos 

valores aos critérios, cuja apresentação é um conjunto de barras 

com os critérios e valores atribuídos a cada um. 

4.4 Método de Lori  
O instrumento de avaliação de LORI (Learning Object Review 

Instrument) [9], publicado em 2003, consiste em um checklist  

com um total de 9 critérios (1 pedagógico, 4 de qualidade de 

software e 4 de usabilidade). Os critérios são associados a escalas 

numéricas de 5 pontos, com variação entre 1 (um) e 5 (cinco). O 

resultado e o diagnóstico são semelhantes aos de Mucchielli. 

4.5 Abordagem MAQSEI  
A abordagem de MAQSEI [10], publicada em 2003, não é uma 

abordagem objetiva baseada em critérios. Ela permite a avaliação 

global de um SE considerando que seja destinado ao público 

infantil. Seus procedimentos de avaliação são agrupados em 4 

fases: (i) reconhecimento e proposta da avaliação do SE; (ii) 

planejamento dos testes; (iii) realização dos testes e análise dos 

dados; e (iv) produção de relatório final de avaliação. O resultado 

e diagnóstico desta abordagem ocorre por meio de relatório que 

deve conter uma lista das possíveis falhas encontradas no SE. 

4.6 Abordagem FASE  
A Ferramenta Especialista para Avaliação de Software 

Educacional (FASE) [11], publicada em 2009, possui 4 etapas: (i) 

aquisição do conhecimento; (ii) processo de inferência; (iii) 

mecanismo de explanação; e  (iv) implementação. Além das 

etapas, contém 24 critérios que estão associados a uma escala que 

varia de 0 (zero: não é importante) a 2 (dois: muito importante), 

sempre levando em consideração o tipo do SE. O resultado se dá 

através de um cálculo de inferência para computar a pontuação. Já 

no processo de explanação, a abordagem compreende a 
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elaboração de um texto a partir das respostas às questões 

referentes ao instrumento de avaliação. 

4.7 Método de Savi  
O método de Savi [12], publicado em 2010, consiste em um 

questionário composto por 43 questões (16 de motivação, 24 de 

experiência do usuário e 3 de conhecimento). Cada questão está 

associada a uma escala likert de 7 pontos, com conceitos que 

variam entre “discordo fortemente” até “concordo fortemente”. O 
resultado e o diagnóstico são produzidos através da pontuação 

sobre os diferentes aspectos avaliados pelo questionário. 

4.8 Abordagem de PETESE  
A Ferramenta Pedagógica para Avaliação Ergonômica de 

Software Educativo (Pedagogical Ergonomic Tool for 

Educational Software Evaluation, PETESE) [13], publicada em 

2015, consiste em um referencial de usabilidade pedagógica para 

software matemático. Com uma classificação baseada no sistema 

de jogos [17] que ordena os critérios em 6 aspectos diferentes: (i) 

aspectos técnicos da construção do sistema; (ii) caráter 

pedagógico; (iii) interface do produto; (iv) conteúdo do software; 

e (v) aspectos de usabilidade. Para a aplicação e resultados da 

ferramenta, os autores não informam como devem ser tais 

procedimentos, mas recomendam que na formação da equipe de 

avaliação seja indicado um profissional específico para cada 

aspecto existente da ferramenta. 

5. DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO 
DE SE 
Levando-se em consideração a caracterização de cada abordagem 

estudada, é importante ressaltar algumas observações feitas ao 

longo do processo de análise. 

5.1 Convergência entre os critérios 
O fato de serem conhecidas abordagens diferentes, voltadas para 

SE’s de tipos distintos, não impede que existam critérios 
utilizados por algumas abordagens que, ainda que com nomes 

diferentes, objetivam avaliar a mesma área do SE, levando a 

acreditar que estes são critérios importantes a serem observados 

em qualquer SE. Por exemplo, o critério que avalia a “Clareza e a 

Objetividade das Instruções” é apresentado por 5 das 8 

abordagens estudadas, revelando-se um critério bastante relevante.  

Da mesma maneira, 4 abordagens, de maneira igualitária, tratam 

dos critérios referentes às Atividades do SE para despertar o 

interesse dos alunos, assim como os critérios que avaliam a 

qualidade do layout das telas. Entre os critérios mais comuns, 

contemplados em pelo menos 4 das acordagens, , destacam-se: 

 Clareza e a objetividade das instruções; 

 Atividades do SE para despertar o interesse dos alunos; 

 Interação que estimule a participação do usuário; 

 Qualidade do layout das telas; 

 Coerência do SE com o conteúdo programado; 

 Coerência do conteúdo com o público-alvo; 

 Manual técnico; 

 Manual do aluno; 

Porém, existem critérios que, apesar de serem julgados 

importantes, aparecem apenas em uma das abordagens, o que faz 

repensar a relevância destes critérios, e/ou repensar a abrangência 

dessas abordagens. É possível observar isso no critério de 

“recursos de avaliação do aprendizado”, apresentado apenas pela 

abordagem de TICESE, entre as 8 estudadas. Ou ainda, o critério 

que avalia o “projeto de apresentação” do SE, apresentado apenas 

pela abordagem de LORI. 

5.2  Direcionamento da avaliação com base 
no tipo do SE 
Considerando cada abordagem estudada, uma questão pertinente é 

se existe direcionamento em relação ao tipo do SE avaliado. As 

abordagens, em sua grande maioria, não especificam essa 

informação, tornando-se abordagens relativamente genéricas, que 

tentam abranger, de certa forma, todos os tipos de SE. Mas, o que 

conduz o estudo quanto à importância de direcionar a avaliação é 

o fato de que, ao optar-se por uma abordagem demasiadamente 

genérica, aspectos importantes reservados a cada tipo de SE 

podem passar despercebidos e, consequentemente, não serem 

avaliados. 

Entre as 8 abordagens exploradas nesse trabalho, apenas uma 

(SAVI) apresenta direcionamento quanto ao tipo de SE que deve 

ser avaliado ao utilizá-la. Nesta abordagem, os autores 

especificam quando informam que esta foi desenvolvida para a 

avaliação de Jogos Educativos 

5.3 Direcionamento da avaliação com base 
no conteúdo e público alvo 
Outro ponto relevante é o direcionamento da abordagem para 

avaliar SE que aborde conteúdo e público alvo específicos.  

Das 8 abordagens apenas 2 (SAVI e PETESE) indicam 

explicitamente direcionamento em relação a avaliação com base 

no conteúdo, para matemática e treinamento, respectivamente. E 

apenas FASE é destinada à avaliação de SE para o  público 

infantil. 

5.4 Direcionamento da avaliação com base 
no papel do avaliador 
As abordagens, em sua maioria (7/8), não disponibilizam as 

diretrizes para um papel de avaliador, deixando de forma aberta o 

conhecimento específico necessário aos envolvidos na avaliação. 

Para explicar melhor, um professor de matemática, ao escolher 

uma abordagem, avaliará mais criteriosamente a parte voltada à 

metodologia pedagógica aplicada no SE, por ser algo que é 

específico para o conhecimento dele. Apenas PETESE apresenta 

diretrizes em forma de recomendações para o papel do avaliador. 

6. CONCLUSÃO 
O fato de um SE precisar ser avaliado antes de ser implantado em 

sala de aula torna-se claro quando se busca identificar nele 

características que satisfaçam os três aspectos básicos da tríade de 

avaliação, a saber: (i) pedagógicos; (ii) de qualidade de software; 

(iii) e qualidade de interface. Para identificar e avaliar tais pontos, 

o agente avaliador dispõe de uma gama bastante extensa de 

abordagens destinadas à avaliação de SE. Entretanto, essa 

pluralidade de abordagens dificulta, de maneira significativa, a 

tarefa de avaliar pela amplitude, desordem e ausência de 

padronização dos critérios definidos nas diferentes abordagens. 

Por isso, é preciso ter conhecimento do que precisa ser avaliado 

no SE, mas, sobretudo, identificar se a abordagem escolhida para 

a avaliação é composta pela totalidade de critérios que avaliam a 

área objetivada pelo avaliador. 

Com base na análise comparativas entre as características das 

8 abordagens consideradas neste estudo (Método de Reeves [6], 
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Ticese [7], Técnica de Mucchielli [8], Método de LORI[9], 

Abordagem MAQSEI [10], Abordagem FASE [11], Método de 

SAVI [12] e Abordagem de PETESE [13]), tem-se um conjunto 

de quatro percepções relevantes do processo de avaliação e que 

devem ser consideradas sempre que possível, a saber: 

1. Equivalência entre critérios de avaliação:  

2. Definição explícita do tipo de SE sob avaliação: 

3. Especificação do conteúdo abordado pelo SE e público 

alvo ao qual se destina: 

4. Atribuição de papéis (habilidades e conhecimentos 

necessários) aos envolvidos na avaliação de SE. 

Da análise realizada, algumas percepções quanto à relevância de 

critérios (Tópico 5.1) indicam o quão importante é cada critério 

no momento da avaliação. Logo, ao se falar das diretrizes de 

avaliação, os critérios que convergem entre as abordagens devem 

assumir posição prioritária. 

Algo que foi identificado no estudo exploratório deste trabalho, e 

que é igualmente pertinente, foi a relevância de indicar o tipo do 

SE que está sendo avaliado. O estudo aponta que apenas uma 

abordagem, entre as 8 exploradas, informa a que tipo de SE ela é 

destinada (Tópico 5.2). Porém, a medida em que se conhece o tipo 

de SE que pretende avaliar, a visão geral de SE muda, os critérios 

mudam, e outros aspectos precisam ser levados em consideração 

no momento da avaliação. Assim, a questão da importância de 

especificar previamente o tipo do SE, para então poder avaliar, 

ainda fica em aberto. 

Outro ponto identificado no estudo foi a importância de 

especificar as características de conteúdo e público alvo do SE 

também destacadas (Tópico 5.3) pelas abordagens de SAVI, 

PETESE e FASE. É relevante ter conhecimento sobre o conteúdo 

(duas primeiras) e público alvo (terceira) a que é destinada cada 

abordagem, a fim de escolher a mais adequada. 

Por fim, a importância de especificar características do agente 

avaliador também é destacada (Tópico 5.4) pelas abordagens de 

PETESE e SAVI. É, de fato, relevante a indicação dos 

conhecimentos necessários para quem avalia, quanto às 

competências e papéis exercidos no processo de avaliação. 

Acredita-se que, a partir dessa especificação, a compreensão dos 

critérios de uma determinada abordagem seja ampliada, à medida 

em que esta é utilizada pela pessoa que possui o conhecimento 

necessário para tal. 

Uma vez compreendido o que se deve priorizar no momento da 

avaliação, esta tarefa é contemplada com um direcionamento, a 

partir do conhecimento do que se deve avaliar e quem deve 

realizar esta tarefa. Com isso, direciona-se a avaliação a partir de 

critérios relevantes, porém, a pluralidade de instrumentos de 

mensuração e a forma de apresentação dos resultados entre as 

abordagens ainda são fatores que dificultam bastante a avaliação.  

A fim de minimizar esses problemas, uma solução proposta seria 

a padronização desses fatores, unificando os instrumentos de 

mensuração e gerando um resultado comum. Uma ferramenta 

computacional facilitaria a execução das avaliações, a partir da 

qual seria possível informar o tipo do SE, e obter como resultado 

a sugestão do agente avaliador recomendado, assim como os 

critérios relevantes a serem avaliados no dado SE. 
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ABSTRACT 
This article is the result of in-depth study on the variable affectivity 

cited by participants’ tutors of field research for the presentation of 

the monograph of Specialization in Distance Education: Principles 

and Tools of the State University of Ceará - UECE titled: 

"Reflections on the distance tutors’ role of the UECE specialization 

in distance education". This study reflects on the role of affectivity 

in Distance Education - Distance Education through the use of 

virtual tools according to the vision of the tutors of that course. 

Thus, the study has the general objective to analyze how affection 

can be used as teaching strategies. Moreover, the specific 

objectives are: to describe how this affectivity is used by online 

tutors; and to reflect what purpose it is used as online teaching 

strategy in view of these tutors. At the end of the deeper analysis of 

the data revealed that the role of affectivity in distance education 

contributes not only to enhance the educational processes in 

distance education, but can also be considered as one of the 

important tasks in the training of professionals working in this area 

of education and human-computer interaction (HCI) experiences -. 

Key words: Affectivity, tutor and students’ relationship, virtual 

tools, Distance Education, HCI Experience. 

 

RESUMEN 
Este trabajo es el resultado de un estudio en profundidad sobre la 

afectividad variables citadas por los participantes tutores de la 

investigación de campo para la presentación de la monografía de 

Especialización en Educación a Distancia: principios y 

herramientas de la Universidad del Estado de Ceará - UECE 

titulado: "Reflexiones sobre el papel de los tutores a distancia de la 

Especialización en UECE". Este estudio reflexiona sobre el papel 

de la afectividad en la Educación a Distancia - Educación a 

Distancia a través del uso de herramientas virtuales de acuerdo con 

la visión de los tutores de ese curso. Por lo tanto, el estudio tiene 

como objetivo general analizar cómo el afecto se puede utilizar 

como estrategias de enseñanza. Por otra parte, los objetivos 

específicos son: describir cómo la afectividad es utilizado por los 

tutores en línea; y reflexionar qué propósito se utiliza como 

estrategia de enseñanza en línea a la vista de estos tutores. Al final 

del análisis más profundo de los datos reveló que el papel de la 

afectividad en la educación a distancia no sólo contribuye a mejorar 

los procesos educativos en la educación a distancia, pero también 

puede ser considerada como una de las tareas importantes en la 

formación de los profesionales que trabajan en este ámbito de la 

educación y de la interacción humana-computacional (IHC) y sus 

experiencias. 

Palabras clave: Afecto, la relación tutor y estudiantes, 

herramientas virtuales, Educación a Distancia 

Categories and Subject Descriptors 

2. Human-computer interaction (user-interface design, models, 

user-centered design, user experience (UX), implementation, 

usability, multi-device environments, HCI applications in different 

fields, HCI and learning and cognition, HCI for people with special 

needs, HCI in virtual environments, HCI and the senses, Interacting 

with audio and haptics devices, I/O devices (displays, tablets, cell 

phones), HCI experiences, HCI and the brain). 

General Terms 

Human Factors. 

Keywords 

Human – computer interaction, UX, HCI Experience 

1. INTRODUCTION  

 

Since its inception, the Distance Education (DE) made use 

technologies compatible to their historical moment as knowledge of 

drivers’ vehicles such as radio, television and mail. These 

technological resources have become symbols of change in our 

society, because drove changes in the political, economic, social 

and cultural context. Technological advances prompted the creation 

of new ways to expand the scope of communication and therefore 

the dissemination of information. The Internet was, perhaps, 

largely responsible for these changes.  

Education as a whole was faced with the breaking of a paradigm 

where access to information, was not only willing through books, 

printed materials, radio or TV programs. The diffusion of 

knowledge and facilitation of learning are now being mediated 

through Information and Communication Technologies (ICT). 

Therefore, distance education followed this evolution.  

Thus, the new technologies of information existing in each time 

cooperated in the development and expansion of the scope of 

education bringing endless possibilities in building the learning of 

human beings; not only in Brazil but also in the world. 

One can cite some of these tools conveyed internet such as 

YouTube, Wikipedia, forums, blogs, Facebook, twitter, online 

formatting sites videos and photos, mobile with its numerous 

applications that can be used by teachers in the classroom. In 

addition, so did the need for these teachers to adapt to this new 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 563  - 567. Santiago de Chile.
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reality. Linked to this fact, we observed that the teaching strategies 

must be reshaped to fit the new teaching and learning tools. 

Distance Education is at the forefront in the use of such tools. 

There are numerous possibilities to use them within a Virtual 

Learning Environment (VLE). You may notice that distance, its 

driver whose channel is the Internet, contributed substantially to 

change the teacher's role and its strategies used in the classroom. 

Whether teacher / tutor online, whether of face classroom, it must 

adapt to a new reality: the constant emergence of new technological 

tools. This means that this teacher should explore new strategies 

use these tools in their daily practices. Thus, the use of 

technological tools get a different approach from that which was 

getting used along the educational path. 

According Iranita Sa (1998 apud MACHADO, 2004), in the 

twentieth century, the tutor assumed the role of mentor and 

companion of academic work, and it is with this same sense that 

has been incorporated into the current distance education programs. 

Consequently, the teacher begins to take on new roles within this 

process of teaching and learning in the context of distance 

education. It is therefore of utmost importance that is reflected not 

only on the figure of the teacher / tutor, but also identify what 

strategies they used in AVA helps them develop their roles and 

functions. 

Mill et al. (2007) speak of teacher-tutor when referring to both as 

tutor: the present tutor and the distance or virtual tutor. They 

characterized the tutor distance as the teaching that develops its 

activities through Information and Communication Technologies 

(ICT). Also, Maggio (2001, p. 98-99) equals seems the speaking 

tutor professed that "both tutor and teachers are responsible for 

teaching, for good teaching, and in this respect there are no 

significant distinctions in the didactic sense".  

The State University of Ceará (UECE) in 2014 with the Notice 

07/2014 started the student selection process for the first class of 

Specialization in Distance Education. Being a student of this first 

class, came the curiosity to research the strategies used by tutors 

who served in the first class of this expertise to play their role in 

online tutoring action. 

 

2. PROBLEMATIC 
 

From these considerations, which were part of the initial research, 

it was proposed to answer the question: what are the strategies used 

by online tutors to develop the skills and abilities of the students 

during the teaching/learning process. Among the variables cited in 

the research one stood out in front of the other in response to the 

main question. Thus, it was made a cut in the initial research to 

reflect on the accounts of the tutors about affectivity as a strategy 

in the interaction between tutor and distance students. 

This work has as main objective to analyze how affection can be 

used as teaching strategies for teachers/Specialization course tutors 

in Distance Learning: Principles and Tools of the State University 

of Ceará - UECE and their contributions to learning. In addition, as 

specific objectives: to describe how online tutors use affectivity, 

reflect what purpose affectivity is used as online teaching strategy 

contributing to the learning process in view of the tutors. 

The purpose of this work is justified by the need to generate 

scientific data that can be used to reflect on the pedagogical 

practices developed by those tutors specialization in distance 

education UECE. Thus, it is expected to contribute new 

perspectives to these practices developed by the teaching staff. It is 

noteworthy that a relevant fact in this article is related to the 

possibility of also contribute to their social and academic role is to 

develop new research and encourage academic debates from the 

data presented in this research. 

 

3. Methodology 
 

To achieve the proposed objectives a qualitative research was 

developed because you want to understand a complex reality, 

desires, beliefs and interests as well as the events that it succeed, 

and need to be understood as part of the whole (TRIVIÑOS, 1987). 

Thus, we intend to investigate the affectivity as a teaching strategy 

used by teachers / tutors in post-graduation sense in distance 

education and their contributions to learning. 

This research was descriptive nature. The descriptive research 

requires the researcher a lot of information about what if you want 

to search. Thus, this type of study is intended to describe the facts 

and phenomena of a certain reality (TRAVIÑOS, 1997). 

The research universe consists of five (5) distance tutors. For the 

selection of the participants observe the following criteria: be 

graduated degree course; have experience as a tutor at a distance; 

act as tutor distance Specialization Course in Distance Education: 

Principles and Tools of the State University of Ceará (UECE). 

 

4. DATA COLLECT 
 

Data collection was performed by the application of an online 

questionnaire. According to Parasuraman (1991), a questionnaire is 

a set of questions designed to generate the data needed to achieve 

the objectives of a research project 

The semi-structured questionnaire was divided into three sections 

which participants provided personal data; on their professional 

profile and on pedagogical aspects of the tutor. 

 

 

 Table 1: Quiz Semi Structured 

QUIZ SEMI STRUCTURED 

1) Participants 

characterization data 

 

 Sex 

 Age 

 Field of Action 

2) Professional Profile 

 

 Years of experience in 

the Universidade Aberta 

do Brasil - UAB  

 Position / weekly work as 

a tutor  

 Number of students per 

class 

3) Pedagogical Aspects of 

Mentoring 

 

 How affectivity 

contributes to the 

learning process in 

view of the tutors?  

 Which affectivity 

purpose is used as 

strategies by online 

tutors? 

Source: the author 
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4.1 Participants characterization data 

 

In total there were 5 participants from the wanted four are female 

and 1 male. Women are aged between 28 to 40 years and men 

between 29-35 years. They have academic tutors of which 4 are 

graduated in Letters and 1 in history. All have expertise in related 

fields of education. However, two of these tutors are also Masters 

in Education. 

 

4.2 Professional profile 

 

All participants had previous experience with distance learning. We 

highlight a participant who reported work at Universidade Aberta 

do Brasil – UAB - for more than five years. The work regime at 

UAB is 20 hours per week and the amount of students per class 

each tutor varies between 20 to 30 students. 

 

4.3 Pedagogical aspects of mentoring  

 

These aspects were collected by implied analysis during the reading 

of the responses to this two questions below: a) How affectivity 

contributes to the learning process in view of the tutors? b) Which 

affectivity purpose is used as strategies by online tutors? 

 

5. DATA ANALYSIS 
 

The initial study that culminated in the unfolding of this research 

show that the use of various tools such as virtual teaching 

strategies used by distance tutors. It was observed during the 

analysis of the explanations given by these guardians as the use of 

these tools, such as teaching strategies, directly or indirectly related 

to the construction of affection among the participants ; not only 

between the tutor and his students as well as between tutors. 

Therefore, a summary table where showed the aforementioned 

virtual tools will be presented; the main answers given by tutors; 

and purposes in their uses relating them to affectivity. 

 

 Table 2 : Virtual tools for the construction of affectivity 

VIRTUAL 

TOOLS 

MAIN ANSWERS GOAL 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

Networks 

 

"I believe that the 

guardian should be 

involved in the context of 

whole form, with 

alternative schedules so 

that has an active 

participation in the virtual 

environment. It is 

important to bonding. He 

should not let never be 

virtual solitude among 

students. The motivation 

is to be made through the 

use of other media 

resources such as 

Facebook, ‘zapzap’ and 

email. All of these features 

should be part of the 

 

 

 

 

 

 

 

Valuing 

relationships 

virtual student tutor X 

process." (TUTOR - A). 

 These social networks 

such as Facebook, twitter 

or Instagram even when 

used well make all the 

difference to the 

performance of the tutor's 

role. We were closer to 

them" (TUTOR - B ) 

 

 

 

E-mail 

"The periodic sending of 

emails and rapid feedback 

helps a lot. Affection is 

important in the course of 

the educational process. 

Then the complimentary 

words of uses with 

students through e- mails 

always freak out 

immediate and positive 

responses. It also 

collaborates with the 

process". (Tutor - C ) 

 

 

 

Closer ties 

 

 

Communication 

between tutors: 

Whats App 

"Working as a tutor is not 

always easy. Sometimes 

the students always 

confront our responses 

and report to present 

tutors to confirm an 

answer. Always keep in 

touch via whats app for 

urgent issues. It is always 

good to keep the respect, 

affection and friendship. It 

is essential to work 

together with the present 

tutor. Having work unit 

brings confidence among 

students". ( TUTOR - D ) 

 

 

Complicity 

between team 

members 

 

The YouTube 

"It is when doubt is great 

and the student cannot 

understand the numerous 

e- mails, the solution is on 

account of the YouTube 

videos. This always 

happens when the student 

needs to use a new tool 

and do not know how. 

Therefore, tutorials help a 

lot. The student is feeling 

special and satisfied. Has 

even recorded a once and 

given the link for students. 

Moreover, it all worked 

out! " (TUTOR - E) 

 

Comprehension 

about 

difficulties and 

specific 

response 

 

Source: the author 
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5.1 The use of virtual tools for the construction of affectivity 
 

Virtual tools cited by the tutors were: a) Social Networks, b) E-

mail, c) Whats App, d) YouTube. It was explained to each virtual 

tool designation in the purpose of its use in the construction of 

affectivity. See the following considerations: 

 
A) Social networks and the enhancement of relations: 

Social networks such as Facebook, Instagram Twitter and 

others were cited and motivating virtual vehicles. They are used 

as a means of enhancing interpersonal relationships of its 

participants. That sentiment is shared by tutors A and B. 

According to the tutor B "The motivation should be done 

through the use of other media resources such as Facebook, 

‘zapzap’ and e-mail. We were closer to them "- (Tutor - B). 

 
B) The e-mail and the strengthening of ties: 

The language used in communications via e-mail can also 

contribute to the strengthening of virtual ties contributing to the 

positive reception of the sent response. According to the Tutor 

C "Then the complimentary words of uses with students 

through e-mails always freak out immediate and positive 

responses. It also collaborates with the process. " 

 

C) The Whats app and complicity: 
Use the Whats app proved crucial for the development of an 

agile communication between tutors but also as a way to 

improve the relationship of friendship and complicity between 

the guardians. This showed a trend of Whats App use as more 

effective communication vehicle than the actual AVA for 

urgent situations. "We always keep in touch via Whats App for 

urgent issues. It is always good to keep the respect, affection 

and friendship" -Tutor D. 

 

D) The YouTube and understanding of difficulty: 
YouTube was quoted as attempted specific response to the 

difficulty presented by the student. The tutor's action in making 

an explanatory home video specifically designed to answer the 

questions of an issue has a positive impact on the relationship 

of trust between the participants. According to the Tutor "The 

student is feeling special and satisfied. Has even recorded a 

once and showed the link for students. And everything worked! 

" 

 

6. CONCLUSION 
 

The topic that generated the search for construction of this article is 

founded on the importance of using affectivity through virtual tools 

as a pedagogical strategy to contribute to the work of online tutors 

teaching/learning process. It allowed some conclusions about not 

only the tools used as teaching strategies, but also as well as drivers 

of vehicles affectivity. Both were used by teachers/tutors in post-

graduation sense in Distance Education for the construction and 

collaborative improvement of student learning. 

We found that the main teaching strategies used by online tutors 

are related to the use of social networks, email, YouTube and the 

communication between tutors (distance and face). By analyzing 

how the online teaching strategies collaborate to the learning 

process in view of the tutors we observed that tutors mostly use 

daily Social Media, Whats App, YouTube and email as teaching 

strategies to fill in an existing empty inside AVA. These tutors use 

each in their own way, of such tools to solve educational or 

personal issues of their students. 

The reflection on the relationship of affection with the use of 

virtual tools reveals besides the contributions of the strategies used 

by online tutors for the process of teaching and learning the 

concern for the feelings of not only the students but also tutors. 

Thus, it can be deduced that the tutors involved in this research 

include that as important as seeking teaching strategies for better 

development work in distance education is also necessary to 

establish bonding between the participants. 

Therefore, it is necessary to point out that the mentoring function 

of a distance learning course requires features that are beyond the 

domain of content and technical means, involving specific 

pedagogical contributions of function and personal teaching 

characteristics. 

On the influence of the tutor in the performance of students was 

observed that most tutors realize this influence in a unique way that 

is, based on the attention ratio dispensed to each individual student, 

as their needs. In addition, others pointed out that this relationship 

linked the practice of other labor activities, and based on previous 

experiences, but they play an important role able to make a 

difference in the performance of students, mainly through self-

esteem. 

We therefore conclude that the conduct of the tutors is supported in 

theoretical referenced researched for this article, as the guardian of 

the twenty-first century has to learn to innovate and use various 

teaching strategies to guide students through the process of 

teaching/learning online. Considering that all these tutors cited the 

use of Social Networks, Whats App, YouTube, like emails 

pedagogical tools that help in carrying out their functions forward 

to the educational development of students, and their influence on 

their performance. Also, understanding the value of affectivity as 

an improvement mechanism of virtual relationships minimizing 

problems arising from making the distance through the virtual 

environment.  
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ABSTRACT 
Technical courses in agriculture aims to prepare the student to 
plan, implement, monitor and evaluate agricultural projects, 
analyzing available resources, technical, economic and social 
situations of the farm and the region, as well as prioritize 
environmental conservation. Students of these courses need an 
area for field practice as a farm, but there are cases that such an 
infrastructure is not available. In this context, the use of 
educational software can be a solution to mitigate the situation. 
Therefore, as a contribution, this work presents a three-
dimensional virtual environment (Fazenda 3D), which simulates a 
farm, developed using free software. The user can navigate 
through the sections of the property in order to know their 
structures and sectors. An experiment was conducted, and the 
software approved by a teacher and students from the technical 
area. 

RESUMO 
Cursos técnicos em agropecuária tem como objetivo preparar o 
aluno para planejar, implementar, acompanhar e avaliar projetos 
agropecuários, analisando recursos disponíveis, situações 
técnicas, econômicas e social da propriedade rural e da região, 
assim como priorizar a conservação ambiental. Os discentes 
destes cursos precisam de uma área para a prática de campo como 
uma fazenda, porém existem casos que tal infraestrutura não está 
disponível. Nesse contexto, o uso de softwares educacionais pode 
ser uma solução para amenizar tal situação. Portanto, como 
contribuição, este trabalho apresenta um ambiente virtual 
tridimensional (Fazenda 3D), que simula uma propriedade rural, 
desenvolvido utilizando-se software livre. O usuário pode navegar 
pelos setores da propriedade a fim de conhecer suas estruturas e 
setores. Um experimento foi realizado, sendo o software aprovado 
por um docente e discentes da área técnica. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
• Applied computing~Agriculture   • Applied 

computing~Interactive learning environments   • Software and its 

engineering~Virtual worlds software 

Termos Gerais 
Management, Measurement, Performance, Verification.  

 

Palavras Chaves 
Agropecuária, Ambiente virtual interativo, Educação, Software 

educacional. 

1. INTRODUÇÃO 
O Agronegócio (também chamado de agrobusiness), é o conjunto 
de negócios relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto 
de vista econômico. Segundo dados da [1] o Brasil vem 
avançando como grande produtor de alimentos e competidor 
mundial, estudos técnicos e projeções sinalizam para o aumento 
dessa contribuição nos mercados globais, ratificando a posição 
como um dos principais atores para o equilíbrio entre a oferta e a 
demanda de alimentos em âmbito global.  

Frente as crises nacionais e internacionais a agropecuária no 
Brasil é um setor que tem mantido a economia, de acordo com 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [2], o país 
tem o maior rebanho comercial do planeta, com quase 214 
milhões de cabeças, e lidera o ranking das exportações globais de 
carne bovina, no Amazonas conta com aproximadamente 1,29 
milhões de animais [3]. O setor primário contribui com a geração 
de renda e movimentação da economia nos municípios do 
interior, colocando a agropecuária com uma das mais importantes 
atividades [4]. Parintins município do Estado do Amazonas, é 
uma ilha a 369 km da capital, Manaus, com população estimada 
de 111.575 hab. No ano de 2015, de área da unidade territorial 
5.952,369 km2 e densidade demográfica de 17,14 hab/km2 [5]. O 
setor primário também contribui de forma significativa a 
economia local [6], a qual afirma que a cidade está incluída nos 
municípios com maior rebanho do Amazonas. 

A Amazônia situa-se na região equatorial, possui um clima quente 
e úmido, na última década, tem sido foco de atenção mundial 
devido à sua riqueza mineral, à sua grande biodiversidade de 
espécies florestais e também pelos efeitos que o desmatamento 
em grande escala pode provocar no clima regional e global [7]. 
Foi então proposta a criação do curso Técnico em Agropecuária 
pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Amazonas (IFAM), em seu campus na cidade de Parintins (IFAM 
Campus Parintins), com a finalidade de preparar alunos, grande 
parte moradores da própria cidade ou ao redor do Baixo 
Amazonas, para situações recorrentes da produção.  
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O ensino de forma geral é baseado em uma abordagem teórica e 
conceitual, porém, em determinadas disciplinas, principalmente 
no ensino técnico, necessitam de uma maior ênfase a aplicação 
prática dos conceitos ministrados [8]. Com a intensa utilização de 
ferramentas tecnológicas em sala de aula, é preciso motivação 
para aprender e que é preciso trazer para a prática essa afirmativa, 
onde o aluno, por meio da tecnologia, possa ter uma concepção 
mais próxima da realidade que vivenciará a campo, 
impulsionando pesquisadores e educadores a tentar ligar esses 
dois elos no processo ensino-aprendizagem [9]. Esta nova geração 
de alunos incorpora facilmente os recursos tecnológicos em sua 
rotina e há uma necessidade do professor se desdobrar para 
absorver essas inovações [10]. No intuito de amenizar essa 
dificuldade, foi então idealizada uma fazenda virtual como apoio 
educacional que pudesse instigar a curiosidade do discente 
obtendo uma melhor visão e um primeiro contato da propriedade 
rural, com setores, instalações próprias de cada tipo de criação, 
com espaços adequados por cabeça animal, entre outros fatores 
relevantes. 

2. ENSINO DE ATIVIDADES EM UMA 

FAZENDA 3D. 
No intuito de fornecer uma ferramenta que contribua no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos do curso técnico de 

agropecuária do IFAM com relação aos ambientes constituintes 

de uma fazenda, desenvolveu-se a simulação desses espaços 

dentro de um ambiente virtual tridimensional de uma propriedade 

rural, chamado de Fazenda 3D, utilizando, para isso, recursos e 

conhecimentos da área de informática e agropecuária.  

O aluno ao ingressar na Fazenda 3D, sente-se como se estivesse 

realmente em um ambiente rural, os vários recursos proporcionam 

essa sensação. Os alunos têm acesso aos aspectos das instalações 

de propriedades rurais e movimentam-se pelo ambiente utilizando 

o teclado e o mouse do computador, semelhante ao que ocorre no 

Counter Strike, popular jogo de computador. Como a fazenda 

possui uma área muito extensa, também foi adicionador um trator 

que o usuário pode utilizar para se deslocar pelos setores. A 

Figura 1 apresenta a tela inicial do ambiente do qual o aluno 

possui a opção de ‘Começar’, para iniciar o percurso pela 
fazenda, a opção ‘Instruções’ apresenta os comandos que podem 

ser utilizados, a opção ‘Sobre’ apresenta informações a respeito 

do software, e a opção ‘Sair’ encerra a execução do programa. 

 
Figura 1. Tela inicial da Fazenda 3D 

O curso técnico em agropecuária tem como objetivo preparar o 
aluno para planejar, implementar, acompanhar e avaliar projetos 
agropecuários, analisando recursos disponíveis, situações 
técnicas, econômicas e social da propriedade rural e da região, 
assim como priorizar a conservação ambiental. Em sua grade 
curricular possui disciplinas técnicas tais como: Administração e 
economia rural, Zootecnia, Bovino e bubalinocultura de corte e 
leite, Avicultura, entre outras. Já no tocante, o uso do ambiente 

remete ao usuário cuidados no investimento para a construção de 
um curral que é geralmente alto e há risco de gastos 
desnecessários, decorrentes de projetos mal elaborados ou 
exagerados. Para diminuir este risco devem levar em 
consideração às necessidades estruturais, funcionais e econômicas 
da fazenda [11]. A manipulação no ambiente tridimensional 
conduzirá o discente por estruturas comuns no campo, a qual o 
estudante poderá realizar caminhando ou manuseando o trator 
(Figura 2). Na disciplina de ‘Administração e economia rural’, o 
aluno recebe informações sobre suas funções como futuro gestor 
de uma propriedade rural, e realiza ações na sede da propriedade 
(Figura 3) que envolve controle das atividades de forma geral e 
dos animais como pontos específicos dos índices zootécnicos, ou 
seja, na sede, ou no escritório é que se canalizam todas as 
informações atualizadas das atividades diárias dos setores. Assim 
como, ao planejamento da infraestrutura (benfeitorias, lavouras, 
etc.) que deve ser de acordo com cada sistema de produção, 
respeitando áreas, topografias, capital financeiro disponível, entre 
outros [12]. 

 
Figura 2.  Uso do trator para percorrer a fazenda. 

 

 
Figura 3. Sede e Estacionamento. 

Sobre o uso da fazenda na disciplina de zootecnia, os discentes 
precisam coligar os principais aspectos de bioclimatologia animal 
(bem-estar animal); dimensões e necessidades de cada tipo de 
criação, observando suas estruturas e divisões específicas, podem 
já ter noções de materiais que podem ser utilizados para um curral 
(ripas de madeira, cercas de arame liso, mourões, tipos de 

coberturas, entre outros). Na disciplina de ‘Bovino e 
bubalinocultura’, os alunos analisam de forma mais específica as 
diferenças de construções e instalações na criação de leite e corte, 
é interessante que o mesmo note no setor leiteiro, o local da sala 
de ordenha e qual o tipo que está sendo usada, relacionando com 
o que aprendeu na teoria. O aluno também é envolvido em uma 
discussão e análise de porque foi escolhido o tipo espinha de 
peixe (disposição das fêmeas no momento da atividade), sendo 
assim, terá que relatar fatores que levaram a essa escolha como 
quantidade de fêmeas que são ordenhadas do rebanho, custo de 
investimento, vantagens e desvantagens deste sistema. Ainda 
poderá notar que possui uma fossa no nível abaixo do solo, que é 
explicado para facilitar o manejo do ordenhador e um melhor 
acesso ao úbere do animal (Figura 4). 
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Figura 4.  Setor de Gado leiteiro. 

As instalações adequadas facilitam o bom manejo do rebanho, 
devendo ser bem planejadas, projetadas e construídas, para 
contribuir positivamente na exploração pecuária [13].  No setor de 
gado de corte, os aprendizes já visualizam o curral com 
extremidades arredondadas (Figura 5), que segue os princípios 
comportamentais de manejo de gado desenvolvido por [14] que é 
professora e pesquisadora da Universidade do Colorado, Estados 
Unidos, que desenvolveu o manuseio de gado em curvas, 
utilizado atualmente como ‘Boas práticas de manejo’.  

Esse tipo de construção facilita o trabalho, reduzindo riscos de 
acidentes, aumentando a segurança do animal e das pessoas 
envolvidas na atividade, colabora com a redução do estresse dos 
animais, tornando-se mais rápido e dinâmico o manejo. O bem-
estar animal é um ponto chave muito discutido em sala de aula, 
visto que, os alunos serão futuros trabalhadores do campo e 
devem considerar que o sucesso da criação é diretamente 
proporcional ao resultado positivo do desempenho animal. Outras 
estruturas colaboram no momento da ministração da disciplina, 
como conhecer o que é um tronco de contenção que  é um 
equipamento usado para restringir os movimentos dos bovinos ou 
bubalinos, com maior segurança para a realização de vários 
procedimentos de manejo individual, bem parecido com o brete 
(Figura 6) que é dimensionado para que passe um animal por vez, 
geralmente instalado antes do tronco e pode ser manejado mais de 
um animal por vez, e o embarcadouro (Figura 7) considerado um 
estrutura do curral utilizada para o embarque e desembarque de 
bovinos.  

 
Figura 6. Setor de Bovino de corte – Brete. 

 

 
Figura 7. Embarcadouro. 

É relevante verificar os cuidados com locais arejados e limpos, 
com coberturas e aberturas laterais, sendo essas, uma 
característica importante para instalações em locais de clima 
quente, contribuindo assim no conforto térmico animal. No setor 
de búfalos (Figura 8) os discentes tem a percepção das instalações 
com dimensões específicas para os bubalinos, cochos com 
separações para evitar disputas no momento da alimentação, 
bebedouros com duplo acesso, foi demonstrado de uma forma 
mais simples sobre o tipo de sistema, nesse caso o intensivo 
(confinamento/setor de terminação), onde o gado é finalizado para 
o abate, possui um número maior de cocho, que deve ser 
calculado sobre a quantidade  de animais naquela área, seguindo 
normas brasileiras, o espaço deve ser de 0,70m/cabeça animal. 

 
Figura 8. Setor de Criação de Búfalos. 

Na disciplina de ‘Avicultura de corte’ (Figura 9 e 10) o aluno é 
capaz de conhecer as instalações, equipamentos e as medidas para 
proporcionar melhor ambiência às aves; como iluminação, 
temperatura e renovação do ar natural, sendo possível discutir 
sobre as vantagens e desvantagens do uso na região, 
proporcionando a comparação com outros tipos de estruturas de 
clima mais amenos.  

 
Figura 9. Setor de avicultura - vista externa. 

 

 
Figura 5. Curral arredondado. 
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Figura 10. Setor de avicultura – vista interna. 

No sistema de criação de frangos de corte pode-se atentar a 
localização da construção que deve seguir o estabelecido pela 
orientação LESTE-OESTE, como mencionado por [15] 
facilitando o aproveitamento do vento com benefícios máximos, 
sobre o comprimento, a largura, o pé direito, o uso de lanternin 
nos galpões, uso de cortinas (de acordo com manejo), tipos de 
bebedouros e comedouros. Posto isso, o uso do ambiente virtual é 
um facilitador para o aprendizado das disciplinas técnicas, 
podendo se estender as disciplinas propedêuticas, trabalhando de 
forma multidisciplinar. Todas as instalações seguiram as Normas 
estabelecidas de construções de propriedades rurais de acordo 
com cada criação. 

3. AVALIAÇÃO 
Os respondentes avaliaram a Fazenda 3D por meio de um 
questionário, elaborado conforme os princípios do modelo de 
aceitação de tecnologia, elaborados por [17]. A seguir são 
apresentados a aplicação do questionário, análise dos dados 
levantados. Destacou-se em seção separada os pontos positivos e 
negativos, pela visão dos alunos, além de seus comentários sobre 
a ferramenta. 

3.1. Aplicação do Questionário 
Buscando avaliar a aceitação do software e o melhoramento do 

aprendizado baseado no modelo de aceitação de tecnologia, 

conhecido como modelo TAM. O modelo, que foi proposto por 

[17], busca ajudar a compreender a aceitação ou 

não da tecnologia da informação para, com isso, poder melhorá-

la. Conforme [17], o modelo TAM é baseado em utilidade 

percebida e facilidade de uso percebida, elementos chamados de 

construtos. Utilidade percebida é o grau em que uma pessoa 

acredita que o uso de uma aplicação específica pode tornar 

melhor o seu desempenho em seu trabalho. Facilidade de uso 

percebida é o grau em que uma pessoa acredita que o uso de uma 

aplicação será livre de esforço. 

A utilidade de uso percebida, a facilidade de uso percebida, 

conforme o modelo TAM e alguns itens utilizaram a escala de 

Likert com 5 níveis de respostas: Discordo fortemente, discordo, 

indiferente, concordo, concordo fortemente. 

O questionário foi respondido por discentes do curso Técnico em 

Agropecuária, do IFAM Campus Parintins. Sendo executado por 

quatro Turmas, no primeiro ano do curso, a Fazenda 3D deu 

suporte às disciplinas de ‘Administração e economia rural’ e 

‘Zootecnia Geral’, no segundo ano, apoiou a disciplina de 

‘Bovino e bubalinocultura’, no terceiro ano, a disciplina de 

‘Avicultura’ e no Subsequente, segundo módulo, a disciplina de 

‘Zootecnia I’ e terceiro módulo a disciplina de ‘Zootecnia II’, e 

também, foi realizada a entrevista com alguns discentes egressos 

que manusearam o ambiente no início de sua implantação, no 

total foram entrevistados 84 discentes. Antes da aplicação do 

questionário, os alunos se dirigiam para o laboratório de 

informática em aulas ministradas no primeiro bimestre do ano de 

2016, logo após as aulas teóricas e ao acessarem o ambiente eram 

demonstradas as funcionalidades básicas do mesmo. Em cada 

disciplina era possível identificar na fazenda 3D o que se tinha 

informado em aulas teóricas, completando o processo de ensino-

aprendizado. Foi então aplicado o questionário de avaliação 

online com os alunos.  

3.2. Análise dos Resultados 
3.2.1 Dados de Identificação 
Ao analisar os dados de identificação dos respondentes na 
avaliação dos questionários, verificou-se um equilíbrio razoável 
de 42,86% sendo do sexo feminino e 57,14% sendo do sexo 
masculino. A maioria dos alunos possui idade entre 15 e 17 anos, 
destaque também para alunos acima de 18 anos. 

3.2.2 Experiência  
Quanto à experiência em Informática Básica, Figura 11, há um 

certo equilíbrio entre regular e bom, e ruim e ótimo, mas percebe-

se que esses dados se refletem no uso da ferramenta e 

consequentemente podem ser observados nos comentários dos 

alunos, respondidos ao final do questionário. Sobre o uso anterior 

do ambiente ao dia do experimento, ao todo 66,67% responderam 

que sim e 33,33% disseram que não. 

 
Figura 11 - Conhecimento de informática básica 

3.2.3 Utilidade Percebida 
A Utilidade Percebida indica o quão útil é a ferramenta 

tecnológica do ponto de vista do usuário. O software pode ser 

bem implementado e cheio de recursos, porém, se para o usuário 

ele pouco contribui para os objetivos que busca alcançar, 

desestimulará o seu uso. 

Abaixo, no Quadro 2, seguem as seis afirmações sobre utilidade 

percebida, conforme o modelo TAM. Para todas as afirmações os 

alunos responderam em sua maioria que concordam ou 

concordam fortemente, como visto na Figura 12, indicando que a 

Fazenda 3D se mostrou muito útil para os alunos. 

Quadro 2. Itens sobre a utilidade percebida. 

Sigla Afirmação conforme modelo TAM 

UP1 Utilizar o ambiente iria melhorar o meu 

desempenho na disciplina 

UP2 Utilizar o ambiente na disciplina me permitiria 

realizar tarefas mais rapidamente 

UP3 Utilizar o ambiente na disciplina iria aumentar a 

minha produtividade 

UP4 Utilizar o ambiente iria aumentar minha eficácia na 

disciplina 

UP5 Utilizar o ambiente tornaria mais fácil para 

entender a disciplina 

UP6 Eu acharia o ambiente útil na disciplina 

 

2,38% 44,05% 48,81% 4,76% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Ruim Regular Bom Ótimo 
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Figura 12 - Utilidade Percebida 

3.2.4 Facilidade de Uso Percebida 
A Facilidade de Uso Percebida indica o quão fácil foi para o 

usuário utilizar o software. Ainda que seja útil, um programa irá 

desencorajar o seu uso quanto mais difícil for para o usuário obter 

o que quer a partir dele. O Quadro 3 apresenta as seis afirmativas, 

conforme o modelo TAM. Pela Figura 13, percebe-se que a 

facilidade percebida pelos alunos possui um número relevante de 

respostas ‘Discordo’ e ‘Discordo fortemente’. Isso aponta para 
que, apesar de todos os esforços para que o software fosse fácil de 

usar, não foi alcançado a satisfação total dos alunos. Diante do 

observado, buscou-se os motivos e que, dessa forma, serão 

realizados ajustes quanto ao movimento do usuário e a 

apresentação das instruções de uso da Fazenda 3D. 

Quadro 3. Itens sobre a utilidade percebida. 

Sigla Afirmação conforme modelo TAM 

FUP1 Aprender a usar o ambiente foi fácil para mim 

FUP2 Eu consideraria fácil de controlar o ambiente para 

fazer o que eu quero que ele faça 

FUP3 Eu consideraria fácil de controlar o ambiente para 

fazer o que eu quero que ele faça 

FUP4 Foi fácil tornar-me habilidoso usando o ambiente 

FUP5 É fácil de lembrar como realizar tarefas usando 

ambiente 

FUP6 Eu achei o ambiente fácil de usar 

 

 

 
Figura 13 - Facilidade de Uso Percebida 

3.2.5 Intenções de uso Futuro 
Aproveitamos a aplicação do questionário para verificar, por meio 
das afirmações do Quadro 4, se o aluno continuaria utilizando a 
ferramenta se a mesma estivesse disponível. De acordo com as 
respostas, é possível afirmar que os alunos continuariam a utilizar 

a Fazenda 3D como instrumento de aprendizado, porém, 
mantendo também o uso de outros recursos como livros e 
apostilas, conforme Figura 14. Ainda que parte dos alunos 
‘concorda’ ou ‘concorda fortemente’, o ambiente não abrange 
todos os conteúdos das disciplinas do curso de agropecuária que 
utilizaram a Fazenda 3D como ferramenta de apoio pedagógico. 

Quadro 4. Intenções de uso futuro. 

Sigla Afirmativa  
UF1 Assumindo que o ambiente estivesse disponível na 

minha disciplina, eu o usaria com regularidade 

UF2 Eu preferiria usar o ambiente a utilizar outras 

alternativas (livros, apostilas) 

UF3 Eu gostaria de usar o ambiente no futuro para 

ajudar na minha disciplina 

 

 
Figura 14- Intenções de uso futuro 

3.2.6 Compatibilidade 
Verificou-se a compatibilidade do ambiente proposto com o 
estudo realizado pelo aluno. Por meio das afirmações do Quadro 
5, verificou-se que os discentes concordam que a Fazenda 3D está 
apropriada com a maneira que eles estudam, Figura 15. Porém 
uma parte mostrou-se indiferente ou discordou. Isso será 
investigado para verificar que fatores levara a estas respostas. Um 
bom ponto de partida são os pontos positivos e negativos 
informados pelos alunos em relação a Fazenda 3D, bem como os 
comentários livres. 

Quadro 5. Intenções de uso futuro. 

Sigla Afirmativa 

C1 O ambiente é compatível com a maneira como eu estudo 

C2 Usar o ambiente é compatível com todos os aspectos do 

meu curso 

C3 Usar o ambiente se encaixa bem com a maneira como eu 

estudo 

C4 O ambiente é compatível com a maneira como eu 

organizo meu estudo 

 

 
Figura 15 – Compatibilidade 
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Indiferente Concordo 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível observar, que a Fazenda 3D disponibilizou de forma 

fácil e diferenciada uma visão geral dos setores trabalhados em 

propriedades rurais, possibilitando uma maior interação entre 

alunos e professores e enriquecendo as práticas formativas e 

educativas. Os alunos se sentiram motivados pelo novo formato 

de apresentação de aulas e puderam inter-relacionar diferentes 

disciplinas aplicando os conhecimentos adquiridos de forma 

dinâmica em atividades mais próximas da realidade. 

A Fazenda 3D foi concluída cumprindo os requisitos apresentados 

como necessários: entrada; sede da fazenda; estabulo; 

equipamentos e setores de criação com dimensões adequadas. 

Durante o teste, a aplicação não apresentou falhas, podendo ser 

executado em um computador de configuração mediana. A 

principal intenção era instigar o usuário com uma visão mais 

ampla de como se posicionam diversos setores e suas 

particularidades, levando a um aprendizado diferenciado e que 

possa desenvolver futuras melhorias de acordo com a 

problemática da sua região. 

Foi por meio da ferramenta utilizada que os alunos tiveram que 

desenvolver um projeto, escolhendo uma criação de forma fictícia 

se colocando como gerente da propriedade. Os mesmos teriam 

sido indagados por seu “suposto” patrão de como poderia 
aumentar os índices zootécnicos do seu negócio. Sendo assim, 

tiveram que desenvolver um trabalho citando metas e as 

melhorias que seriam realizadas, se fariam ou não alguma 

alteração, justificando cada decisão, e o possível retorno e sua 

viabilidade.  As notas do projeto foram satisfatórias quando 

comparada com outros tipos de avaliações escritas, os discentes se 

mostraram mais animados ao realizá-lo, pois se sentiram como 

atuantes de suas futuras funções a campo. Se mostraram desejosos 

em utilizá-la com regularidade, afirmando ser compatível com 

todos os aspectos do curso de agropecuária. Houve melhoria na 

média da turma, demonstrando que a Fazenda 3D contribui para o 

entendimento dos conteúdos ministrados. 
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ABSTRACT 
The requirements engineering is a critical step in the development 

process of a system, is to make the customer's request abstraction 

in system requirements. However developing this competence in 

undergraduate computing area is not so simple. To assist in this 

context this work will be developed and evaluated an educational 

game (Find-R) will present the student scenarios for students 

performs tasks of a requirements analyst, to assist in the effective 

teaching of this subject and develop a solid concept of activities 

that should develop.   

Keywords 
Learning Object, Data Modeling Education, Software 

Requirements, in Education. 

 

RESUMO 
A engenharia de requisitos consiste em identificar, a partir do 

pedido do cliente, requisitos para um sistema. No entanto, é 

difícil para alunos graduandos da área de computação, apenas 

com aulas expositivas, saber identificar os requisitos funcionais, 

não funcionais e as regras de negócio de um sistema a partir das 

informações fornecidas pelo cliente. Para contribuir com o 

ensino e no desenvolvimento do aluno para o conteúdo será 

desenvolvido e avaliado, neste trabalho, um objeto de 

aprendizagem (OA) denominado Find-R. Este OA dispõe de 

cenários para que o aluno observe como os requisitos poderão 

apresentar-se e possa classificá-los, com objetivo de contribuir 

com o ensino da disciplina de Modelagem de dados. 

 

Palavras Chaves 
Objeto de Aprendizagem, Ensino de Modelagem de Dados, 

Requisitos de Software, Informática na Educação. 

 

1. INTRODUÇÃO 
A Engenharia de Requisitos pode ser definida com uma subárea 

da Engenharia de Software. Trata do processo de extrair requisitos 

das partes interessadas e suas necessidades individuais, 

desenvolvendo-os em requisitos de sistema. Esses requisitos 

deverão ser bem definidos, de tal maneira que possam servir de 

base para todas as outras atividades de desenvolvimento do 

sistema acordado [5]. Constitui de um dos primeiros processos da 

produção de software e a sua função é de assegurar que o software 

seja desenvolvido de forma mais aproximada possível do que o 

cliente deseja. 

Em boa parte dos cursos de graduação da área de Computação a 

Engenharia de Requisitos é tida como componente curricular. Em 

alguns cursos, é denominada também por Modelagem de Dados. 

Esta disciplina, na graduação, explora conceitos acerca da 

extração e síntese das informações (requisitos) necessárias para se 

desenvolver um determinado sistema de software, e estimula a 

classificação dos requisitos obtidos. Todavia, por ser um conteúdo 

predominantemente teórico, o professor, por vezes, foca apenas a 

exposição do conteúdo da disciplina ou proporciona aos alunos a 

resolução de exercícios simples, não propiciando espaço para a 

prática do processo que envolve a identificação, análise, 

negociação, especificação, documentação e a validação dos 

requisitos. 

Diante disso, surge a necessidade de explorar novos métodos de 

ensino-aprendizagem para estimular os alunos que cursam esta 

disciplina e apresentam dificuldades para compreender os 

conceitos nela apresentados. Assim, o objetivo deste trabalho é 

apresentar os resultados preliminares da implementação e 

avaliação de um objeto de aprendizagem (OA), chamado Find-R, 

para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem da especificação 

de requisitos de software, mais especificamente quanto à sua 

classificação. 

Objetos de aprendizagem são recursos que proporcionam ao aluno 

oportunidade e tempo adicional para interagir com o conceito 

apresentado em sala de aula [3], podendo ser qualquer recurso 

digital e reutilizável que apoie a educação [11]. Com o uso de 

OA’s o alunos tem a oportunidade de praticar e observar a 
experiência do conteúdo anteriormente apresentado, construindo 

um aprendizado de forma mais significativa. Tal perspectiva 

direcionada ao aluno que cursa uma disciplina de Modelagem de 

Dados constrói um aparato para relacionar o conteúdo proposto 

com a prática que o aproxima das atividades que um engenheiro 

de requisitos fará profissionalmente. 

Nesse contexto, este trabalho apresenta o OA “Find-R”, que 
consiste em um objeto de aprendizagem para o exercício da 

atividade de classificação dos requisitos de software, para apoiar o 

ensino de modelagem de dados. Bem como, a realização de um 

teste de usuário com alunos que cursam a disciplina Modelagem 

de Dados em um curso de Licenciatura em Ciências da 

Computação (LCC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

para identificar o nível de aprendizagem do aluno ao utilizar o OA 

proposto. Os dados aduzidos são relativos ao primeiro semestre do 

ano de 2016 e referem-se fielmente às opiniões e impressões 

relatadas pelos alunos que participaram do teste. 

Este artigo está organizado em seis seções. A seção 2 apresenta 

um panorama de trabalhos correlatos sobre jogos voltados para a 

aprendizagem da Engenharia de Requisitos. A seção 3 expõe o 

detalhamento do objeto de aprendizagem Find-R. A seção 4 

apresenta a descrição do teste de usuário realizado, bem como os 

resultados obtidos com esta avaliação. A seção 5 expõe as 

considerações finais e aponta as principais propostas para 

pesquisas futuras. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 574  - 578. Santiago de Chile.
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2. TRABALHOS CORRELATOS 
Utilizados frequentemente para fins educativos, os softwares 

educativos são dotados de características que estimulam e aguçam 

o aprendizado [7]. Segundo [4], em muitas áreas da tecnologia, 

são usados como ferramentas de ensino, mas isso é raro no campo 

da Modelagem de Dados. Dispomos de alguns softwares 

educativos referentes ao ensino da Engenharia de Software, mas 

nada focado no processo de Modelagem de Dados ou na proposta 

de objetos de aprendizagem para esta área de estudo. 

Foi realizada uma pesquisa a cerca dos principais softwares 

educativos que propõem o auxílio ao ensino-aprendizagem de 

conteúdos relacionados a Modelagem de Dados (ver Tabela 1).  

Tabela 1. Critérios de avaliação segundo [9] 
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Em seguida, uma análise com base nos critérios de avaliação 

definidos por [9] foi realizada a fim de identificar as principais 

características quanto a proposta de ensino-aprendizagem de cada 

jogo. Seguem os critérios: possui design instrucional, apresenta a 

teoria do aprendizado (comportamentalismo, cognitivismo, ou 

construtivismo), faz uso da taxonomia de Bloom, classificação do 

gênero do jogo (aventura, luta, puzzle, etc), classificação de tipos 

de conteúdo (habilidades, julgamento, etc), fornece feedback de 

desempenho, demonstra avaliação formal, informa a plataforma 

(não digital, web, desktop, mobile ou console) de uso do jogo. 

O Re-O-Poly apresentado por [8], trata de um jogo educacional de 

tabuleiro que faz com que os jogadores respondam questões de 

desafios gerais e específicos da engenharia de requisitos com o 

intuito de reforçar os conceitos apresentados anteriormente em 

aula. 

O Quantum exposto por [2] refere-se a um software de simulação 

que ajuda o aluno a criar um projeto de software atentando para a 

importância da engenharia de requisitos e seus impactos no 

projeto. Este software proporciona ao aluno a visualização do 

projeto do sistema e o impacto que cada mudança tem no projeto, 

mostrando no final se o sistema atendeu ao pedido do cliente. 

A Ilha dos requisitos apresentado por [9] refere-se a um jogo em 

plataforma web que consiste em perguntas sobre os princípios da 

engenharia de requisitos e transmite ao jogador a importância de 

aplicar corretamente a engenharia de requisitos e o papel do 

analista de requisitos. 

O Modelando apresentado por [7] trata de um jogo de tabuleiro 

voltado para Engenharia de Requisitos. Nele o aluno é estimulado 

a elicitar requisitos, desenvolver modelos de casos de uso e de 

classes, utilizando os diagramas da UML (Linguagem de 

Modelagem Unificada) como subsídio. 

O SimulES-W destacado por [4] trata de um jogo de tabuleiro que 

utiliza cartas e cartões com a finalidade de auxiliar o reforço de 

conceitos básicos da Engenharia de Software. Estes softwares 

educativos apresentam grande preocupação em ensinar conceitos 

aliados a práticas da Modelagem de Dados. Entretanto, poucos 

focam na prática do auxilio a aprendizagem de requisitos de 

software. Outro fator a destacar é que boa parte dos softwares 

educativos que apoiam o ensino de modelagem de dados são jogos 

educativos de tabuleiro, o que dificulta sua utilização de forma 

eficiente. 

Assim, propomos o Objeto de Aprendizagem Find-R de modo a 

permitir seu acesso de forma digital e de fácil utilização pelo 

aluno. O Find-R atende, ainda, aos critérios de avaliação 

supracitados, a destacar: (i) possui design instrucional; (ii) aborda 

a teoria de aprendizagem comportamentalista; (iii) quanto a 

taxonomia de Bloom, destaca o nível ‘aplicar’; (iv) quanto ao 

gênero de jogo, aborda exercício e prática; (v) o tipo de conteúdo 

é voltado aos processos; (vi) apresenta feedback de desempenho; 

(vii) apresenta avaliação formal; (viii) utiliza a plataforma 

Desktop. 

 

3. O OBJETO DE APRENDIZAGEM         
FIND-R 
O Find-R1 é um objeto de aprendizagem voltado para o ensino da 

Modelagem de Dados, também chamada Engenharia de 

________________________________ 

1 Acesso ao Find-R: https://goo.gl/5XJ6Lk 
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Requisitos, com foco na classificação de requisitos. Classificado 

como um software educativo de exercício e prática, requer que o 

aluno utilize os conceitos. 

de requisitos de software para solucionar as questões apresentadas 

Neste OA, o personagem é um engenheiro de requisitos 

responsável por classificar os requisitos de um cenário real, em: 

RF, requisito funcional; RNF, não-funcional; ou RN, regra de 

negócio. Para RF são consideradas as informações que deverão 

ser implementadas como funcionalidades do sistema [9]. Para 

RNF devem ser considerados os aspectos internos do sistema para 

que o software seja eficiente para a função que exercerá [12]. Para 

RN devem ser analisadas as características próprias do negócio 

que serão implementadas para o sistema e interferem em como as 

funcionalidades serão executadas [1]. O aluno, enquanto jogador, 

deve auxiliar o engenheiro de requisitos do OA na classificação 

dos requisitos do cenário escolhido.  

O Find-R apresenta três níveis de dificuldade: fácil, médio e 

difícil. Cada nível contém, nesta versão inicial do OA, contém três 

cenários reais. O nível de dificuldade é determinado pela 

quantidade de perguntas que cada cenário comporta. O nível fácil 

tem 6 (seis) perguntas para cada cenário, o nível médio possui 9 

(nove) perguntas e o nível difícil apresenta 15 (quinze) 

perguntas.Cada cenário contextualiza um exemplo de problema 

real (ver Figura 1) que pode ser solucionado com software.  O 

jogador terá 4 chances de erro para concluir cada cenário, quando 

o jogador perde todas as chances ele é direcionado para a página 

de escolha de cena. 

No nível fácil, são executados os cenários de: sistema de alugueis 

de temas de aniversário, sistema de lista de compras e sistema 

para jogo da forca. O nível médio apresenta os cenários para: 

sistema de encomenda de placas, sistema de estacionamento e 

sistema para rádio-táxi. O nível difícil apresenta cenários para: 

sistema de controle acadêmico, de condomínio e bancário. 

O jogador pode verificar o motivo de seu erro, caso tenha errado 

uma a resposta para uma determinada pergunta. A Figura 1 expõe 

algumas das telas do Find-R. 

 

 

Figura 1. Exemplos de telas do OA Find-R 

 

3.1 Características do Find-R 
Expomos a seguir algumas informações adicionais sobre o objeto 

de aprendizagem Find-R: 

● Quanto ao público-alvo: o OA é projetado para 

graduandos de cursos na área da computação, cuja grade 

curricular apresente disciplina(s) que contemplem o 

conteúdo da engenharia de requisitos. 

● Quanto aos objetivos de aprendizagem: com a 

utilização do OA o aluno terá condições para (i) 

compreender a forma como os requisitos são 

apresentados e  (ii) classificá-los em funcionais, não-

funcionais e regras de negócio.  

● Quanto aos requisitos necessários para utilizar o OA: o 

aluno deverá dispor de conhecimentos previamente 

adquiridos sobre a engenharia de requisitos, 

especificamente sobre a definição de requisitos 

funcionais, não funcionais e regras de negócio. 

● Quanto ao estilo de interação: deverá ser jogado 

individualmente. 

● Quanto à plataforma de desenvolvimento e de 

execução: foi desenvolvido na plataforma Unity 5.0 e 

poderá ser executado em sistemas operacionais 

Windows nas versões de x32 e x64 bits. 

4. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO FIND-R 
Na tentativa de avaliar o OA foi realizada uma avaliação 

preliminar,  cujo objetivo principal consistiu em averiguar se a 

utilização do OA teve um efeito de aprendizagem positivo na 

capacidade dos alunos em resolver os problemas propostos, tanto 

no que diz respeito ao uso da elicitação de requisitos para cenários 

reais quanto ao entendimento do engenharia de requisitos, como 

um todo. Também se procurou avaliar se o OA é apropriado em 

termos de conteúdo, grau de dificuldade, abordagem instrucional e 

objetivos de aprendizagem, considerando o ponto de vista dos 

jogadores. É importante salientar que este estudo foi baseado na 

experiência de trabalhos anteriores relacionados à avaliação de 

jogos educacionais [6]. 

 

Dessa forma, foi planejada e realizada uma sequência didática 

para uma disciplina de Modelagem de Dados com alunos de um 

curso de graduação em Licenciatura em Ciências da Computação 

(LCC) da Universidade XXXX, que se baseava em uma aula 

presencial sobre requisitos de software e uma aula prática, no 

laboratório, que aconteceu com o uso do Find-R. Ao todo, 10 

alunos da turma participaram. Vale salientar que os jogadores 

receberam as mesmas instruções a partir do mesmo educador. 

Após a aula teórica os alunos foram orientados a praticar os 

mesmos conceitos através do OA Find-R. Ao final do estudo, 

solicitou-se aos alunos que preenchessem um questionário com 

suas impressões sobre o jogo.  

 

4.1 Análise e Discussão 
Quanto a motivação dos alunos ao utilizarem o OA proposto 

foi constatado que 70% deles compreenderam com clareza o 

conceito de RF, enquanto que os demais afirmaram não  

compreender  bem  este  conceito.  Quanto  ao  entendimento  de  

um  requisito não funcional e de regras de negócio, 50% dos 

alunos afirmaram ter um nível bom de conhecimento, enquanto 

que os demais informaram não compreenderem o conteúdo. 
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Quando perguntados sobre que tipo de requisito mais fácil de 

elicitar, 50% dos alunos afirmaram os  r equis i t os  

func iona is , 40% deles as regras de negócio e 10%, os 

requisitos não-funcionais. Pudemos perceber a partir desse 

primeiro conjunto de questões de avaliação, que os requisitos 

não-funcionais são os requisitos mais difíceis de serem 

compreendidos pelos alunos. 

 

Quanto ao critério atenção, 70% dos alunos consideraram  a  

interface do Find-R atraente e intuitiva. Alguns poucos aspectos 

foram apontados para melhorias, mas relacionados a disposição de 

textos ou imagens nas telas. 

 

Quanto a relevância, 100% dos alunos informaram que este OA 

se faz necessário no desenvolvimento de conteúdos sobre 

requisitos de software, visto sua proposta lúdica e prática com 

aplicações em cenários reais. 

Para os critérios relacionados a confiança, 80% deles 

consideraram o OA fácil de entender e usar, enquanto que os 

demais apresentaram dificuldades. 90% dos alunos afirmaram, 

ainda, que o OA não possuía informações desnecessárias ou 

abstratas em seu contexto, ou seja, as informações foram 

consideradas diretas e objetivas. 

Sobre o critério satisfação, 90%  dos alunos informaram não 

sentirem-se entediados durante o uso do OA. A respeito dos 

textos de feedback apresentados ao final de cada atividade no 

jogo,  100% dos alunos sentiram-se recompensados através 

deles. 

 

Buscou-se identificar também como o aluno se sentia enquanto 

utilizava o OA. A este critério chamamos de imersão [9]. Boa 

parte dos alunos (80%) afirmaram não perceber o  tempo  passar  

enquanto utilizavam o OA e que se esforçaram para ter bons 

resultados. É válido ressaltar que 100% deles afirmaram se sentir 

estimulados a aprender utilizando o OA e não sentiram vontade 

de desistir durante o uso. Quanto ao desafio,  b o a  p a r t e  d o s  

a l u n o s  ( 80%) informaram que o OA está adequadamente 

desafiador para o que propõe. 

 

A respeito da habilidade, 90% dos alunos afirmaram ter 

alcançado os objetivos do OA  rapidamente,  nos  mostrando  

que  é  necessário  a  implementação  de  níveis  de uma maior 

complexidade para os cenários de nível difícil, por exemplo, em 

próximas versões do OA. Quanto a competência, 100% dos 

alunos sentiram-se capazes ao completar os desafios e viram seu 

progresso individual acontecer durante o uso do OA. 

Quanto ao critério de avaliação e conhecimento, 70% dos 

alunos informaram que conseguem lembrar e compreender 

mais facilmente o  conteúdo após o uso do OA. Enquanto 

que 20% dos alunos informaram que o OA não os auxiliava na 

aprendizagem de requisitos de software. Assim, podemos 

considerar que o conteúdo abordado no OA tem um efeito 

positivo no processo de aprendizagem de tal conteúdo da 

disciplina Modelagem de Dados. 

Devido à pequena amostragem não foi possível identificar 

resultados mais significantes. Entretanto, pôde-se observar a 

dimensão dos efeitos do OA no público selecionado. Baseado nas 

informações dos participantes foi possível, ainda, perceber que 

alguns aspectos como  a  utilização,  a objetividade e apresentação 

do conteúdo, a facilidade de uso, o  feedback e a interface são 

promissores para favorecer o aprendizado através deste OA. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com  este  trabalho  buscou-se  implementar  e  avaliar  um  

objeto  de  aprendizagem  que trabalha  com  o  conteúdo  da  

classificação  de  requisitos  abordado  na  disciplina  de 

Modelagem de Dados. Foi identificado que os alunos sentem 

dificuldades na identificação de diferentes tipos de requisitos e o 

OA foi construído para dar um suporte aos alunos, enfatizando 

as diferenças entre os requisitos e o modo como eles podem se 

apresentar. A partir do teste de usuário realizado foi concluído 

que o OA conseguiu atingir o objetivo proposto inicialmente, 

como demonstrado nos resultados obtidos com o teste de usuário 

realizado. 

O Find-R mostrou ser um instrumento relevante para apoiar a 

prática da classificação dos  requisitos  de  software,  pois  não  

trata  da  perspectiva  teórica  do  conteúdo  da classificação dos 

requisitos, mas sim da parte prática desse conteúdo 

representado pela forma como o questionamento é realizado. 

Apesar do instrumento de avaliação utilizado seja  limitado  

para  representar  os benefícios reais que  o  OA pode  

oferecer,  os alunos afirmaram poder identificar mais facilmente 

os requisitos após o uso do OA. 

Para   trabalhos   futuros,   serão   realizados   novos   

experimentos   avaliativos   mais controlados, a fim de 

apresentar uma visão mais detalhada e precisa de como o AO 

auxiliou no aprendizado  do  aluno.  Pretende-se  também  

desenvolver,  posteriormente,  uma  versão mobile do OA, para 

que este se torne de fácil acesso para um número maior de 

alunos. Outra possibilidade é de desenvolvê-lo como jogo 

educativo com novas funcionalidades e mais robustez.  
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ABSTRACT 

The search for a transformative education, in which the student 

feel active subject in an extremely pluralized world is not an easy 

task. It takes effort and courage to overcome a practice rooted in 

traditional pedagogy. This study aims to present and develop a 

learning model guided by the practical application of knowledge 

acquired in the different disciplines in the classroom. We promote 

the interdisciplinary knowledge from different activities that 

arouse for solving problems using concepts grounded in logic 

programming and development of interactive systems.  

The proposed model is based on an experience developed within 

the Pró-Engenharias (Pro-Engineering) program in the state of 

Amazonas and is realized in the construction of experimental 

scientific projects.  

RESUMO 
A busca por uma educação transformadora, no qual o aluno sinta-

se sujeito ativo dentro de um mundo pluralizado, não é uma tarefa 

fácil. É necessário esforço e coragem para superar uma prática 

alicerçada na pedagogia tradicional. Este trabalho busca 

apresentar e desenvolver um modelo de aprendizagem pautado na 

aplicação prática do conhecimento adquirido, buscando promover 

o conhecimento interdisciplinar a partir das diferentes disciplinas 

em sala de aula, por meio de atividades que despertem o aluno 

para a resolução de problemas utilizando conceitos embasados na 

lógica de programação e desenvolvimento de sistemas interativos. 

O modelo proposto está baseado em uma experiência 

desenvolvida dentro do programa Pró-Engenharias no estado do 

Amazonas e se concretiza na construção de projetos científicos de 

caráter experimental. 

CCS Concepts 

• Applied computing➝Education➝Collaborative learning 
• Social and professional topics➝Computing Education➝ 
Computing Education programs 

General Terms 
Applied computing, Computing Education. 

Palavras-chave 

Educação; Programação; Multidisciplinar. 

1. INTRODUÇÃO 
O trabalho pedagógico envolvendo a informática dentro da escola 

pública, em alguns casos, não está firmado de acordo com os 

interesses do processo educacional. A falta de profissionais 

capacitados e de materiais adequados, além do desvio das 

finalidades dos laboratórios de informática, que deveriam servir à 

aprendizagem dos estudantes, são alguns dos inúmeros motivos 

que podem ser verificados como fator determinante para dificultar 

a inserção das novas tecnologias dentro do ambiente escolar.  

Estamos cada vez mais atrelados à tecnologia, numa sociedade na 

qual somos parte de uma grande rede de usuários e recursos 

interconectados. As novas tecnologias são um caminho sem volta 

em relação à convivência das pessoas no mundo moderno e isso 

inclui a escola. Neste sentido, torna-se fundamental desenvolver  

metodologias de trabalho que possam tirar proveito do uso dessas 

tecnologias para contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem e para a formação de um aluno que seja capaz de 

entender o seu papel dentro da sociedade como pessoa capacitada 

para intervir na sociedade e no meio ambiente [1]. 

Apesar da facilidade do acesso às tecnologias alguns profissionais 

da educação, apresentam dificuldades em seu domínio, o que gera 

insegurança e repulsa as mudanças, mantendo a educação 

tradicional [2]. Assim, a educação em seu nível médio e básico, de 

modo geral, acaba sendo resumida apenas em aulas expositivas de 

conteúdos teóricos e pré-determinados por alguns vestibulares das 

universidades públicas. No entanto, o que se busca no mundo 

atual, em um mercado cada vez mais exigente de 

profissionalismo, é a formação de um aluno que tenha a 

capacidade de propor novas ideias para a resolução de problemas 

e que atendem as novas necessidades da sociedade. A formação 

desse tipo de aluno está diretamente ligada a uma visão 

progressista de ensino, em que o processo educacional se forma a 

partir de concepções pedagógicas que procuram o diálogo como 

fator fundamental na busca pelo conhecimento, devendo este 

partir da compreensão social do mundo que nos cerca [3].  

Diante dessa problemática, todo profissional da educação 

(gestores, pedagogos e professores) precisa entender que as novas 

tecnologias já são parte da escola e cercam o ambiente escolar de 

diversas formas.  Dificilmente uma secretaria de escola poderia 

realizar o seu trabalho plenamente sem o auxilio da Informática 

para processar notas, faltas, registros diversos; o celular está 

dentro da escola a todo o momento; a comunicação entre 

professores se faz cada vez mais através de grupos fechados ou 

abertos de redes sociais; os projetores multimídia são cada vez 

mais usados em sala de aula como recurso pedagógico, inclusive 

por professores ditos como seguidores da corrente tradicional de 

ensino. Estes são exemplos simples do uso, mesmo que não tenha 

finalidade pedagógica, de tecnologias modernas dentro do 

ambiente escolar.  

Desta forma, podemos perceber que o professor que utiliza os 

Laboratórios de Informática, precisa estar em extrema sintonia 

com o processo de ensino desenvolvido dentro da escola em que 

atua. Ele precisa intervir pedagogicamente na aprendizagem dos 

estudantes, seja através da utilização de equipamentos, mas 

principalmente através de práticas que possibilitem ao aluno a 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 579  - 584. Santiago de Chile.
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capacidade de ser responsável pelo direcionamento de sua própria 

aprendizagem. Neste sentido, o professor deve lançar mão de 

diferentes métodos de trabalho que possibilitem alcançar os 

referidos objetivos, dispondo de ferramentas computacionais 

educativas que auxiliem professores de diferentes disciplinas a 

concretizar o aprendizado. 

Por esses fatores, essa pesquisa é resultado da proposta de um 

modelo de ensino baseado na autonomia do aluno por meio da 

pedagogia de projetos e metodologia do desenvolvimento de 

trabalhos científicos, ao somar a interdisciplinaridade entre 

diferentes áreas de conhecimento com a Informática, como fator 

determinante para a formação integral do estudante. Esse modelo 

de atuação pedagógica foi aplicado dentro do programa Pró-

Engenharias no estado do Amazonas e serviu de parâmetro para 

estudar os resultados obtidos por meio de um pré-teste e um pós-

teste aplicados aos estudantes.  

Para atingir este objetivo, foi preciso desdobrá-lo em três 

objetivos específicos: (1) propor uma atuação interdisciplinar da 

Informática junto às demais disciplinas do currículo de ensino; (2) 

apresentar propostas de práticas pedagógicas que contribuam para 

o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

desenvolvidos pelas demais áreas de ensino dentro do ambiente 

escolar; e (3) levantar os resultados obtidos e rediscutir o conceito 

de interdisciplinaridade a partir da perspectiva da pedagogia de 

projetos. 

 

2. PEDAGOGIA HISTÓRICO CIENTÍFICA 
Há muito tempo que o ensino e a aprendizagem vêm sendo motivo 

de debates e discussões em diferentes círculos temáticos em 

universidades e congressos a respeito de temas voltados para a 

educação. Em [4] é apresentado de forma bastante objetiva dois 

modelos que tratam do tema ensino-aprendizagem de acordo com 

os interesses de classes sociais antagônicas e com objetivos 

bastante diferenciados em relação à formação dos estudantes 

quanto à construção do conhecimento. O primeiro é chamado de 

Tendência Liberal que se subdivide em: Tradicional, Renovada e 

Tecnicista. O segundo modelo é denominado de Tendência 

Progressista que, por sua vez, se subdivide em: Libertadora, 

Libertária e Crítico Social dos Conteúdos. 

Assim, a partir da análise das duas vertentes relacionadas ao 

processo de ensino-aprendizagem de acordo com as concepções 

das tendências pedagógicas [4], este trabalho é fundamentado no 

método da Pedagogia Histórico-Crítica, a qual é baseada na 

tendência Crítico-Social dos Conteúdos defendida no Brasil, 

principalmente por Demerval Saviani, e sistematizada através do 

método didático elaborado por [5]. 

O modelo proposto foi utilizado durante muitos anos pela 

Secretaria Estadual de Educação no estado do Paraná e contribuiu 

para a elevação da qualidade do ensino naquele estado de forma 

bastante significativa [5]. Outro ponto que serviu para nortear este 

trabalho foi a concepção da didática experimental na qual busca-

se uma aprendizagem que deve estar alicerçada com práticas em 

laboratórios através da construção de diferentes experimentos. 

Essa prática poderá ser perfeitamente aproveitada em 

desenvolvimento de diferentes projetos dentro do âmbito escolar.  

Podemos considerar que a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) é a 

concretização plena de uma proposta com embasamento filosófico 

de uma prática metodicamente planejada que visa à emancipação 

da escola pública enquanto instituição formadora de cidadãos 

conscientes de seu papel social frente à imposição do modo de 

produção capitalista. Em [5] é argumentado que “nas últimas 

décadas a PHC tem sido citada como uma perspectiva educacional 

que visa resgatar a importância da escola e a reorganização do 

processo educativo”. 

Portanto, seu papel frente à construção do conhecimento estará 

sempre ligado à busca pela transformação social da realidade e do 

meio que nos cerca através de uma prática (método) que favorece 

o diálogo entre aluno e professor, sem deixar de abrir mão dos 

grandes temas culturais acumulados ao longo da história 

humana[5].  

Nesta perspectiva transformadora foi sistematizado um modelo de 

ensino aprendizagem a partir do emprego de uma perspectiva 

PHC, composta por cinco passos básicos para o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico aplicado a este modelo [5]: 

Passo 1 - Prática social inicial: Esta etapa é caracterizada pelo 

reconhecimento inicial do que professor e o estudante têm sobre o 

conteúdo que será desenvolvido ao longo das aulas.  Nesta o 

estudante apresenta autonomia no desenvolvimento de ideias e 

discussões sobre um determinado tema com o professor. 

Passo 2 – Problematização:  Trata-se de um momento em que o 

professor apresenta a relação do conteúdo a ser desenvolvido com 

questões relevantes dentro da dimensão social. O próprio 

estudante passa a compreender a sua relevância e possibilidades 

de sua intervenção, possibilitando assim, uma dinamicidade nas 

aulas com a participação efetiva do estudante. 

Passo 3 – Instrumentalização: Este passo trata especificamente 

do aspecto do ensino e da aprendizagem. Nesse momento, o 

professor irá desenvolver metodologias, através de todos os 

recursos disponíveis, para que os estudantes passem a 

compreender os conceitos científicos abstratos. O professor fará 

uso de ferramentas de programação e kits didáticos de eletrônica 

(Arduino) como instrumentos de aplicação prática. 

Passo 4 – Catarse: Nesta etapa o aluno deverá expor a sua (nova) 

ideia em relação ao conceito do tema que fora estudado de acordo 

com a problemática levantada nas etapas anteriores. A partir do 

conhecimento dos instrumentos práticos o estudante buscará a 

reflexão dos conceitos adquiridos a partir de uma dimensão 

científica. 

Passo 5 – Prática social final: É o momento em que o estudante 

deve perceber o que fazer com os novos conceitos dos conteúdos 

aprendidos. Em termos concretos, é um retorno ao ponto inicial, 

porém com uma nova experiência adquirida a partir das quatro 

etapas anteriores que foram desenvolvidas [6]. Dentro do modelo 

proposto, este passo é caracterizado pela exposição de um projeto 

prático desenvolvido. 
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3. APRENDIZAGEM POR PROJETOS 
Desenvolver uma aprendizagem interdisciplinar baseada em novas 

tecnologias a partir da utilização da lógica de programação, da 

robótica e da pedagogia mediada por projetos não é um trabalho 

inédito. Muitos autores [7], [8], [9], abordam essa temática de 

forma bastante sucinta no sentido de proporcionar, não só uma 

ferramenta a mais para auxiliar no processo educacional, mas toda 

uma metodologia voltada à construção do conhecimento buscando 

levar uma autonomia própria a cada aluno envolvido nesse 

processo. Neste cenário, o trabalho visto em [10] relaciona o 

Método de Projetos como uma estratégia de ensino-aprendizagem 

que visa, por meio da investigação de um tema ou problema, 

vincular teoria e prática. A pedagogia por projetos apresenta um 

enorme leque de opções para a realização de um trabalho 

multidisciplinar levando o aluno a construir conhecimentos novos 

em qualquer situação. 

Em [11] sugerem a importância da utilização de um portal 

educacional como ferramenta pedagógica na concretização de 

uma aprendizagem construída com a participação de vários atores 

“por ser um ambiente virtual que promove aprendizados em geral, 
organiza as rotinas escolares e, ao mesmo tempo trabalha para 

incentivar a interação entre os estudantes e seus professores”.  
Neste sentido, muitas instituições de ensino, principalmente 

superiores, já utilizam esse tipo de recurso como instrumento para 

alcançar objetivos educacionais, principalmente para superar uma 

universidade que já não consegue atender uma demanda de 

estudantes que querem ingressar no ensino superior [12]. Em  [13] 

é sustentado a importância da utilização de kits didáticos de 

robótica como fator que estimula e motiva o interesse dos(as) 

estudantes para criar soluções voltadas ao mundo real. Isso faz os 

estudantes e os próprios professores perceberem o quanto os 

conceitos computacionais podem ser utilizados como mecanismos 

que auxiliam não só na aprendizagem, mas também na formação 

de um aluno consciente de seu papel frente à sua própria 

necessidade de buscar conhecimento de forma autônoma.   

4. CONSTITUINDO UM MODELO 
INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NA 
INCLUSÃO DA INFORMÁTICA 

Nesta seção, é apresentado o modelo de trabalho interdisciplinar 

com ênfase na inclusão da informática como ferramenta de auxílio 

para as disciplinas de quadro comum. Este modelo de ensino-

aprendizagem é baseado no desenvolvimento de projetos voltados 

para as áreas tecnológicas, no caso de sistemas que compõe 

softwares e/ou hardwares, ao qual o aluno possa experimentar de 

forma prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula. A 

Figura 1 descreve o funcionamento desse modelo de trabalho 

interdisciplinar. 

Nesta não há um tema “gerador” central de onde partirão o 

contexto das disciplinas e sim uma interligação dos conteúdos 

vistos nas disciplinas de tronco comum, a partir do 

desenvolvimento de um projeto tecnológico, em qual o estudante 

possa experimentar, de forma prática, todo o conhecimento 

adquirido em sala de aula (seta bilateral). A partir destas 

definições é proposto o modelo interdisciplinar composto pelas 

etapas apresentadas na Figura 2. 

 

 

 

 

 

Na Figura 2, a etapa 1 consiste no diálogo entre os professores das 

demais disciplinas do currículo para a interação dos conteúdos de 

ensino que estão sendo trabalhados, de forma a buscar a 

transdisciplinaridade entre eles. De posse do conhecimento desses 

conteúdos é realizada a escolha (etapa 2) de uma plataforma de 

programação para ser ensinada aos estudantes. Na etapa 3 é 

aplicado um teste para verificar o nível de conhecimento dos 

estudantes em relação aos conteúdos a serem utilizados das 

disciplinas (pré-teste). Em seguida é organizado (etapa 4) um 

plano de ensino para nortear todo o trabalho a ser desenvolvido 

junto aos estudantes. Este é constituído a partir da definição de 

projetos aplicados aos problemas do cotidiano, que utilizem 

conceitos das demais disciplinas e empreguem os materiais a 

serem definidos como instrumentos, de acordo com a necessidade 

do projeto. Na etapa 5 são realizadas diversas discussões com os 

estudantes sobre a relevância do tema proposto. Na etapa 6 os 

temas são desenvolvidos por meio de registros fotográficos, 

acompanhamento de pesquisas de campo, relatórios, 

desenvolvimento físico e apresentação. Por fim, na etapa 7 são 

aplicados testes para verificação do conhecimento adquirido ao 

longo do desenvolvimento dos projetos (pós-teste). 

Matemática 

Química Língua 

Inglesa 

Língua 

Portuguesa 

Física 

Projeto 

tecnológico 

Figura 1. Modelo interdisciplinar proposto, baseado no 
desenvolvimento de projetos. 

Figura 2. Etapas do modelo. 
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4.1 MATERIAL 
O material utilizado foi definido a partir de plataformas livres de 

utilização, de modo a não prover custos na aquisição, facilitando 

assim a implantação do projeto nas escolas públicas. Tais 

materiais também são facilmente encontrados na Internet com 

uma vasta gama de tutoriais, vídeos educativos, blogs, dentre 

outros, possibilitando assim a busca autodidata do aluno. 

Neste trabalho também foram utilizados somente componentes 

eletrônicos e elétricos de baixo custo, visando à facilidade de 

aquisição por parte dos estudantes e pela escola. Os recursos 

didáticos são disponibilizados pelos laboratórios de informática e 

disponíveis para uso na escola em que foi aplicado este trabalho, a 

saber: 

 Linguagens de Programação: Visual Basic.Net, C++, Java 

(programação por blocos), HTML5, CSS, PHP e Java Script 

através do plugin JQuery; 

 Ambientes de programação: VisualG para aprendizagem de 

lógica de programação, SharpDevelop para desenvolvimento 

com a linguagem Visual Basic.Net,  NotePad++ e NetBeans 

para desenvolvimento com linguagem para Web, Scrath de 

programação em C++ para desenvolvimento com o 

microcontrolador Arduino, AppInventor2 com programação 

Java através de blocos para desenvolvimento de aplicativos 

com sistema operacional Android e Intel XDK para 

desenvolvimento de aplicativos híbridos para qualquer sistema 

operacional para dispositivos móveis. 

 Componentes eletrônicos: Microcontrolador Arduino, placa 

protoboard, fios jumpers, resistores, leds, sensores, buzzer. 

 Componentes elétricos: Lâmpadas de 40 W, cabos e fios 

elétricos, módulo relé para controle de cargas altas a partir de 

uma pequena voltagem, tomadas e plugues. 

 Recursos didáticos: Sala de informática, laboratório de física e 

sala de aula comum e Projetor multimídia. 

 

5. PROCEDIMENTOS 
O desenvolvimento dessa experiência ocorreu primeiramente a 

partir da construção da relação dos principais conteúdos das 

disciplinas: Física, Química, Matemática, Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e Filosofia com o desenvolvimento de sistemas 

interativos seguindo um modelo de construção de projetos de 

pesquisa. Dessa forma, os estudantes podem experimentar, por 

exemplo, a aplicação dos conceitos de Cinemática (velocidade, 

força, aceleração e etc.) no desenvolvimento de protótipos de 

radares e de sinaleiros para cruzamentos que simulam uma via 

urbana.  

A Língua Portuguesa esteve constantemente fazendo parte das 

atividades propostas, pois, com a necessidade de produção de 

relatórios dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, fez-se 

necessário um estudo mais aprofundado dos conceitos básicos 

para produção de textos. Neste caso, os estudantes tiveram que 

recorrer à revisão de conceitos de gramática e ortografia, 

estimulando o desenvolvimento da escrita. A Língua Inglesa, 

como sendo a língua oficial da lógica de programação, esteve 

sempre presente no desenvolvimento de algoritmos, 

principalmente naqueles relacionados a banco de dados que 

utilizam a linguagem SQL. 

É importante ressaltar também que na construção de cada projeto, 

os estudantes sempre eram levados a refletir sobre uma questão 

problemática que um tema poderia interferir em relação ao 

convívio social entre as pessoas, ou seja, qual seria a relevância 

social daquele tema escolhido e, com isso, foi possível recorrer à 

Filosofia para estabelecer uma relação entre o produto a ser 

construído e sua finalidade social. 

Desta forma, ocorre a integração dos conteúdos das disciplinas 

citadas, gerando assim uma interdisciplinaridade entre os 

conteúdos, permitindo aos estudantes a formação de um 

conhecimento plural e construtivo. A multidisciplinariedade 

também é vista no trabalho, a partir do envolvimento de diferentes 

disciplinas. 

Antes de partir para a construção dos projetos, os estudantes 

foram submetidos a um pré-teste para verificar o nível de 

conhecimento em relação aos conteúdos que estavam sendo 

trabalhados em sala de aula pelos professores das disciplinas 

Física, Química e Matemática. Este pré-teste foi desenvolvido 

contendo 30 questões de múltipla escolha e mais uma redação a 

partir de um tema elaborado pelo professor de Filosofia. 

As atividades com os estudantes foram divididas em duas etapas: 

teoria, para aprendizagem dos conteúdos básicos sobre lógica de 

programação e prática, para o desenvolvimento dos projetos. A 

Tabela 1 apresenta alguns dos conteúdos teóricos e suas relações 

sociais prescritas na metodologia PHC, sendo que estes foram 

trabalhados em alguns momentos de forma paralela com a prática 

aplicada em sala de aula. 

Tabela 1. Conteúdos desenvolvidos nas oficinas. 

Conteúdo Objetivo 
Relevância 

Social 
Ferramenta 

Lógica de 

programação. 

Apresentar os 

principais 

conceitos 

relacionados ao 

tema e suas 

respectivas 

aplicações no 

campo 

profissional. 

Importância 

de analisar 

criticamente 

temas ligados 

ao senso 

comum. 

Software 

VisualG. 

Introdução ao 

desenvolvimen

to de sistemas 

para Web. 

Compreender a 

estrutura de uma 

página web em 

HTML e CSS. 

O papel da 

internet em 

relação à 

cultura social 

vigente. 

Ambiente de 

programação 

Notepad++. 

Conceitos 

básicos de 

eletrônica. 

Apresentar os 

principais 

conceitos de 

temas ligados à 

eletrônica: 

corrente elétrica, 

voltagem, 

componentes e 

leis de 

resistência. 

Produção de 

energia 

elétrica no 

Brasil. 

Navegadores de 

internet e sites 

específicos 

sobre eletrônica 

e produção de 

energia. 

Princípios de 

desenvolvimen

to de sistemas 

para desktop. 

Apresentar a 

programação em 

modo “arrastar e 

soltar” para 

Processos de 

automação no 

serviço 

público. 

SharpDevelop 

para 

programação 

em Visual 
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linguagem de 
programação 

orientada a 

objetos. 

Basic.Net. 

Introdução à 

programação 

para 

desenvolvimen

to de 

aplicativos 

para sistema 

operacional 

Android. 

Compreender a 

linguagem de 

programação por 

blocos para 

desenvolviment

o de aplicativos 

para sistemas 

Android. 

Google e 

Microsoft no 

cenário de 

desenvolvime

nto web. 

AppInventor2 

 

Todos os temas da Tabela 1 foram desenvolvidos em forma de 

sequência didática e após sua conclusão os estudantes foram 

divididos em 11 grupos, cada um escolhendo um projeto de 

pesquisa seguindo o método de engenharia proposto pela 

plataforma Apice. 

Após a conclusão dos projetos, os estudantes realizaram duas 

apresentações. A primeira foi escrita em forma de relatório de 

pesquisa dividida nas seguintes partes: Folha de Rosto contendo 

os dados de identificação do projeto, duração, professores e alunos 

envolvidos; Dedicatória; Agradecimentos; Sumário Resumo; 

Introdução; Objetivos e relevância do trabalho (referencial 

teórico); Desenvolvimento do projeto (material, métodos, 

cronograma, custos, resultados, comentários, etc.); Conclusões; 

Referências Bibliográficas; Anexos. 

É importante salientar que a dedicatória e agradecimentos, mesmo 

não sendo itens obrigatórios, foram exigidos como parte 

necessária para a apresentação final do relatório, pois levavam o 

aluno a refletir um pouco sobre o meio social em que vivem 

(família, amigos, colegas etc) de forma a estimular o aluno sob 

uma perspectiva multidimensional em relação à sua própria 

existência fazendo valer os aspectos da Filosofia. 

A segunda apresentação foi de forma oral em seminário realizado 

como conclusão do trabalho de cada equipe. A última etapa foi 

caracterizada por um pós-teste de múltipla escolha com temas 

referentes ao conteúdo trabalhado pelos demais professores em 

sala de aula para verificação do nível de aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados ao longo das atividades. Este teste foi 

realizado seguindo os mesmos critérios do pré-teste realizado no 

início das atividades. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Esta experiência foi realizada nos meses de agosto, setembro e 

outubro de 2015 e envolveu a participação de uma turma 

composta por 40 estudantes que se subdividiram em 11 grupos (11 

projetos) em uma escola de tempo integral do estado do 

Amazonas.  

Alguns dos 11 projetos são descritos na Tabela 2, a partir de seus 

temas, conceitos interdisciplinares trabalhados e conteúdos 

desenvolvidos. Todos os trabalhos desenvolvidos foram inscritos 

para participar de uma Feira de Ciências de Engenharia para 

estudantes de Ensino Médio e este foi um ponto a mais para 

motivar os estudantes para um maior empenho e envolvimento em 

relação ao desenvolvimento das atividades. 

Tabela 2. Projetos Desenvolvidos 

N Tema – Descrição Interdisciplinaridade Conteúdos 

Desenvolvidos 

01 Princípio de 

automatização 

doméstica – 

controle de 

tomadas elétricas 

remotamente. 

Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, 

Matemática, Física e 

Química. 

Leitura, 

interpretação e 

elaboração de 

textos. 

Eletricidade, Lei 

de Ohms, 

Eletrônica, 

Átomo, Corrente 

Elétrica. 

02 Monitoramento de 

horta caseira – 
controlar a 

irrigação do solo 

de acordo com o 

nível de umidade 

de forma 

automática. 

Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, 

Matemática e Física. 

Leitura, 

interpretação,  

elaboração de 

textos; 

Equação do 1º e 

2º grau; 

Umidade do 

solo. 

03 Sistema para 

bibliotecas online 

– acessar o acervo 

de bibliotecas 

escolares através 

de dispositivos 

móveis. 

Língua Portuguesa, 

Matemática e Língua 

Inglesa. 

Leitura, 

interpretação e  

elaboração de 

textos; 

Resolução de 

problemas 

envolvendo 

lógica de 

programação. 

 

Outro resultado de nossa prática foi estabelecer uma medida de 

evolução do desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

estudados. Neste caso, ocorreram duas situações: a primeira (pré-

teste) diz respeito aos conteúdos específicos para o 

desenvolvimento dos projetos planejados e a segunda (pós-teste) 

se relaciona diretamente com os conteúdos das áreas 

correlacionadas de forma interdisciplinar que é apresentada na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Média das notas alcançadas nas avaliações 

Avaliação 
Média das Avaliações 

Matemática Física Química Redação 

Pré-teste 6,4 5,0 6,0 6,5 

Pós-teste  8,5 7,5 7,0 8,0 

 

A Tabela 3 apresenta uma considerável melhoria nas médias 

aritméticas obtidas a partir do aproveitamento dos estudos 

relacionados aos conteúdos trabalhados em sala de aula junto às 

áreas de conhecimento de Matemática, Física, Química e 

Elaboração de Textos. Verifica-se que somente a disciplina de 

Química não teve uma melhoria mais significativa em relação às 

demais. Isso se deve a pouca relação dos conteúdos estudados em 

sala de aula com aqueles trabalhados dentro dos projetos de forma 

interdisciplinar. 

A maior parte dos estudantes conseguiu correlacionar de forma 

satisfatória os conteúdos trabalhados. Porém, verificou-se que o 
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trabalho mútuo do professor da disciplina e do professor de 

informática para essa interligação disciplinar de conteúdos do 

ensino é fundamental, pois nem todos os estudantes conseguem 

perceber, num primeiro momento, que eles podem fazer uso dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula nas outras áreas do 

conhecimento para resolver os problemas que surgiram ao longo 

do desenvolvimento dos diferentes projetos trabalhados. Outro 

fator que merece destaque é a visível melhoria na qualidade da 

produção textual observada. Isso, em grande parte, foi devido ao 

direto acompanhamento do professor de Língua Portuguesa na 

produção do relatório final e devido à prática da utilização do 

diário de bordo que funcionou como uma espécie de fichamento 

das principais etapas de desenvolvimento dos trabalhos. 

Apesar desses aspectos positivos, precisamos levar em 

consideração que o trabalho multidisciplinar exige mudanças na 

postura do professor em relação à sua prática diária, pois, 

diferentemente do modelo tradicional, o professor não será o 

“dono” de todas as situações de aprendizagem dos estudantes, mas 

será um interventor para fazer valer o seu conhecimento quando 

houver necessidade. Neste sentido, não se trata do professor ficar 

alheio ao processo de aprendizagem do aluno, mas se posicionar 

como alguém que esteja disposto a participar da construção do 

conhecimento autônomo do aluno. Este é um dos principais 

alicerces da Pedagogia Histórico-Crítica. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo buscou apresentar uma metodologia de ensino e 

aprendizagem baseada na aplicação prática dos conteúdos 

ensinados em sala de aula e em diferentes áreas do conhecimento, 

estimulando os discentes a serem participativos por meio da 

construção de projetos tecnológicos voltados para o 

desenvolvimento de sistemas, criação e programação de 

hardwares baseados em microcontroladores do tipo Arduino. 

Isto foi possível com uma mudança de prática educativa baseada 

na concepção pedagógica a partir da didática da Pedagogia 

Histórico-Crítica. A informática neste trabalho apresentou 

enfoque em diferentes áreas do conhecimento apresentando-se 

como elemento somador das diferentes disciplinas, contribuindo 

para o trabalho interdisciplinar. Outro ponto colocado pelo projeto 

foi uma rediscussão do conceito de interdisciplinaridade que vem, 

ao longo dos tempos, perdendo identidade dentro do ambiente 

escolar. Neste sentido, este trabalho visou embasar o diálogo entre 

diferentes áreas do saber através de pontos comuns que existem 

entre elas, em busca de soluções de problemas do cotidiano, o 

qual é o principal objetivo da prática vinculada à pedagogia por 

projetos desta metodologia. 

Este trabalho tem servido de base metodológica da disciplina de 

Informática desenvolvida no programa Pró-Engenharias e poderá 

ser aplicado perfeitamente em Escolas de Tempo Integral no 

contraturno escolar, pois iria partir da proposta de responder às 

indagações dos estudantes em relação à aplicação prática de 

determinados conteúdos que são desenvolvidos em sala de aula.  

Como proposta para trabalhos futuros, sugere-se a elaboração de 

um acervo didático, a partir das ferramentas utilizadas (linguagens 

e ambientes de programação), voltado para subsidiar 

pedagogicamente os professores do ensino médio no 

desenvolvimento de atividades educativas a partir do modelo 

interdisciplinar aqui apresentado. 
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ABSTRACT 

Drugs are present in society and their use by young people and 

teenagers, it becomes most expressive. Thus, specialized centers 

and philanthropic institutions has been developing activities in 

favor of improvements and recovering drug addict. Aiming to 

isolation and inhibition of drug use, one of the steps taken by 

these institutions is the removal of these people of the society and 

therefore of the family. Which often culminate in its waiver. In 

order to develop tools to collaborate in this initial process and 

aiming to have an occupational and motivational alternative, this 

paper presents a computer-helper system to support the decision 

of resignation to addiction that, through a virtual environment 

consists of a facilitator in monitoring of patients, allowing family 

interaction with chemical dependents. 

RESUMO 
As drogas estão presentes na sociedade e seu uso, por meio de 

jovens e adolescentes, passa a ser cada vez mais notório. Sendo 

assim, centros especializados e instituições filantrópicas vem 

desenvolvendo atividades em prol de melhorias e recuperação do 

dependente químico. Objetivando o isolamento e a inibição do 

consumo de drogas, uma das etapas realizadas por essas 

instituições, consiste no afastamento destes jovens da sociedade e, 

consequentemente da família, o que muitas vezes culminam em 

sua desistência. Com o intuito de desenvolver ferramentas que 

colaborem nesse processo inicial e objetivando dispor de uma 

alternativa ocupacional e motivacional que apoie a decisão de 

renúncia ao vício, este artigo apresenta um sistema 

computacional-auxiliador que, através de um ambiente virtual, 

consiste em um facilitador no acompanhamento dos pacientes, 

permitindo uma interação familiar com o dependente químico. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

•Applied computing~Law, social and behavioral sciences   
• Applied computing~Sociology   • Applied computing 

Termos Gerais 

Experimentation. 

Palavras Chave 

Dependência Química, Inclusão Social, Interação Humano-

Computador. 

 

1. INTRODUÇÃO 
De acordo com pesquisas realizadas em jornais de grande 

credibilidade na cidade de Manaus, a partir do ano de 2013, o 

volume de tráfico de drogas no estado do Amazonas aumentou de 

forma significativa1. Inúmeras são as razões que colaboram para 

esses dados, entre eles, o crescimento exponencial de capitais 

como Manaus e Belém, e a crescente perda de controle por parte 

das autoridades públicas, sobre as atividades ilegais em toda 

região. A facilidade de acesso a entorpecentes é comumente 

verificada nas capitais. Esta procura, muitas vezes realizadas por 

jovens, traz uma preocupação acerca da evolução contínua no 

quadro de dependentes químicos do Estado do Amazonas.  
Embora o uso inicial de entorpecentes seja, em sua maioria, pela 

busca de um prazer artificial, suas proporções chegam a 

ultrapassar a esfera da individualidade, o que torna a sociedade 

um alvo secundário dessa dependência. Logo, o vício, que 

contribui para o aumento de delitos, assim como infrações de leis 

e regras, nos remete a um problema de contexto econômico e 

social, frequentemente visto em jornais e revistas, o que já nos 

atestava em [1]. 

Sendo assim, centros especializados e instituições filantrópicas 

vem desenvolvendo atividades em prol da melhoria e recuperação 

do dependente químico. Este, ao dar entrada na Instituição, passa 

por um período de desintoxicação, visto que, devido ao consumo 

constante de substâncias psicoativas, suas condições físicas e 

psicológicas mudam sua percepção, humor, comportamento e 

consciência, segundo a explicação de [2]. 

Este período de desintoxicação, por exigir um isolamento social e 

familiar, acaba, por inúmeras vezes, se tornando um período de 

grande abandono ao tratamento. Ao se sentir sozinho e 

desestimulado psicologicamente, o jovem muitas vezes acaba por 

optar por seu regresso às ruas e, consequentemente, ao vício. 

Com o intuito de desenvolver ferramentas colaborativas no 

processo durante o tempo de afastamento familiar e social e, 

objetivando dispor de uma alternativa ocupacional e motivacional, 

tornou-se viável a criação de um sistema computacional 

auxiliador na busca da reintegração de jovens em dependência 

química. Este artigo visa demonstrar a aplicação desse sistema, 

onde os familiares, através de mensagens de apoio, podem inserir 

fotos, vídeos e/ou áudios de incentivo ao dependente, com o 

intuito de fortalecer sua decisão de renúncia ao vício. Dados 

relacionados a seus cuidados diários também são apresentados, 

tais como o acompanhamento de seus sinais vitais e suas 

prescrições farmacológicas, de modo a permitir o 

acompanhamento evolutivo do dependente químico. 

2. CONCEITOS E RELEVÂNCIAS 
De acordo com [3], ao analisar dados do Relatório Mundial sobre 

Drogas, observou que o consumo da população mundial de 

                                                                   

1http://www.emtempo.com.br/numero-de-pessoas-aliadas-ao-

trafico-de-drogas-aumenta-no-amazonas/ 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 585  - 588. Santiago de Chile.
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substâncias psicoativas no ano de 2010 chega a ser 

aproximadamente de 4,6%. Assim, caracterizando-se como um 

fator universal, passa a ser considerado de difícil abordagem e 

tratamento. Em [1] podemos notar a relevância do tema ao afirmar 

que tal “temática acompanha a história da humanidade desde a 
antiguidade”. O trabalho de [4] contribui com a afirmação ao 

dizer que o uso de substâncias psicoativas “é uma prática milenar 
e universal, não sendo, portanto, um fenômeno exclusivo da época 

em que vivemos”. 
 Logo, discutir sobre drogas é contribuir para a compreensão de 

um fenômeno mundial que causa graves consequências à saúde 

física, psíquica e social do ser humano com reflexos na família e 

na sociedade [1].  

Autores como Gois & Amaral (2010) falam sobre as sensações 

que o uso de substâncias entorpecentes causam ao consumidor: 

 

O uso de substâncias entorpecentes causadoras de 

dependência são sempre muito agradáveis e dão uma 

forte sensação de bem estar a quem as ingeriu, inalou ou 

injetou, ou seja, há a dependência física e a dependência 

psicológica. 

 

O jovem, na busca pelo inusitado e por emoções constantes, muitas 

vezes encontram nas substâncias psicoativas as sensações de 

liberdade e poder. Entretanto, [2] nos adverte que devido ao 

consumo constante dessas substâncias, as condições físicas e 

psicológicas acabam alterando a percepção, humor, comportamento 

e a consciência do consumidor.  

Muitos jovens acabam se tornando cada vez mais dependentes de 

entorpecentes, o que resulta na dificuldade de desuso da mesma. 

Assim, a dependência química torna-se não somente um mal que 

assola o Brasil, como também o mundo, de maneira significativa 

aos envolvidos. 

Estudos vistos em [1] sobre dependência, relata que autores como 

Figlie; Bordin e Laranjeiras, afirmam não haver uma “fronteira 
clara” entre uso, abuso e dependência.  

 

Definem o “uso” como qualquer consumo de substâncias, 
seja para experimentar, seja esporádico ou episódico; já o 

“abuso” ou “uso nocivo” como o consumo de substâncias 
já “associado a algum tipo de prejuízo (biológico, 
psicológico ou social); finalmente a dependência como o 

consumo sem controle, geralmente associado a problemas 

sérios para o usuário”. 
 

Assim sendo, esta condição demanda um tratamento com 

intervenções psicoterápicas e sociais, objetivando uma reabilitação e 

reinserção social do usuário.  No processo de reabilitação do usuário 

de substância ilícita, de acordo com [5], não há soluções imediatas. 

Sendo assim, nos dias de hoje, segundo a Resolução RDC ANVISA 

n˚ 29/11, existem comunidades terapêuticas que prestam serviços de 

atenção à pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou 

dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência 

(MANUAL CONED, 2011). Tais comunidades correspondem à 

grupos de pessoas unidas, com o propósito de ajudar na prevenção, 

intervenção e tratamento da dependência química, agindo com ética, 

transparência, verdade, honestidade e idoneidade, com técnicas que 

possibilitem um suporte e tratamento aos dependentes químicos, de 

acordo com a necessidade de cada usuário, perseguindo 

continuamente uma postura socialmente responsável.  

De acordo com [1], inúmeras são as instituições, junto à sociedade 

civil, que tem se proposto a desenvolver um trabalho de assistência 

e tratamento à dependentes químicos: ambulatórios, centros de 

convivência, internações breves e longas, hospitais-dia, moradias 

assistidas, acompanhamento terapêutico, agente multiplicadores, 

entre outros.  

O dependente químico, ao ingressar em qualquer dessas instituições, 

já teve consciência que necessita de ajuda para vencer a 

dependência, explicitando a vontade de submissão ao tratamento. 

Assim, quando opta por isto, geralmente encontra-se muito 

fragilizado físico, emocionalmente e em suas relações sócio 

familiares.  

Estudos levantados por [3] nos alerta que vários são os fatores que 

impulsionam o dependente químico à busca por seu tratamento, 

dentre tantos, podemos destacar a motivação como um dos 

principais critérios que envolvem a procura e a manutenção pelo 

tratamento. 

Ao buscar ajuda nas instituições ocorre o processo de recuperação 

do dependente químico, processo este fundamental para sua 

reintegração social. É durante esse processo que o dependente 

químico passará a se conscientizar dos males que os entorpecentes 

acarretaram em sua vida. Para [6], esse período caracteriza-se como 

uma oportunidade para fazer terapia, atividades físicas e 

desportivas, participação na rotina de limpeza, entre outras 

atividades que preencham o tempo durante o isolamento físico das 

áreas de consumo da droga e familiar, que na maioria dos casos é 

em torno de 8 a 10 meses. 

Entretanto, em boa parte dos casos, a reincidência ocorre na sua 

reintegração social, pois, por muitas vezes, o indivíduo sofre 

dificuldades em sua reaproximação familiar e social, ocasionadas 

tanto pelo tempo de reclusão na clínica quanto pelas consequências 

vividas pelas drogas.  

Este artigo surgiu a partir da ideia de “diminuir” esta barreira de 
separação entre o dependente químico e sua família, de modo que a 

família possa ter parte no processo de desintoxicação atuando como 

fator motivacional e facilitador na reintegração social, fazendo-se 

presente de modo virtual, mostrando que o dependente químico não 

está sozinho. Assim, visa a constituição de um sistema-auxiliador e 

motivacional como uma ferramenta de intervenção preventiva na 

reincidência de dependentes químicos.  

 

3. METODOLOGIA 

Para iniciar a pesquisa foi necessário a definição de uma Instituição 

de tratamento de dependentes químicos, localizada no município de 

Manaus, no Estado do Amazonas, em qual foram realizadas 

entrevistas com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais 

da instituição, objetivando a elaboração de uma pesquisa de 

viabilidade do sistema. 

As Instituições definidas são constituídas de duas fundações de 

apoio formadas por integrantes de igrejas evangélicas, as quais 

desempenham atividades com dependentes químicos em uma 

comunidade afastada da capital, visando à reclusão e o 

desenvolvimento de trabalhos rurais, como atividades realizadas 

durante o tempo de sua “internação”. 
A Figura 3.1 mostra um esboço da ideia geral do projeto. Para 

elaboração do sistema-auxiliador foram necessárias: a construção de 
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um banco de dados e a elaboração de um ambiente virtual com o 

layout parecido ao de redes sociais. 

 

 

Na Figura 1 é observado a família enviando fotos e textos 

motivacionais, onde o dependente químico (agora denominado 

paciente) terá acesso a estas informações, de forma a aproximar e 

facilitar as interações dos familiares durante o período de 

desintoxicação, de modo a fortalecer os laços de apoio. A Figura 

3.2 ilustra um fluxograma que mostra as etapas envolvidas na 

concepção do sistema. 

 

 

Na primeira etapa foi definida a Instituição de reabilitação de 

dependentes químicos. Já na segunda etapa, foram realizadas 

entrevistas com profissionais da área: assistentes sociais, 

psicólogos e atendentes, acerca das informações mais relevantes 

que poderiam constar no ambiente, tais como: dosagens de 

remédios, dados das últimas pressões arteriais mensuradas e 

históricos comportamentais do paciente. Nesta etapa também 

foram realizadas perguntas, aos profissionais envolvidos, sobre a 

relevância e real aplicabilidade do projeto. Por fim, na terceira 

etapa foi realizada a prototipagem do ambiente e a constituição do 

banco de dados.  

Vale ressaltar que a terceira etapa, constituída pela “Elaboração 
do Ambiente Virtual”, foi desenvolvida a partir de um layout 

parecido ao de “redes sociais” que, por ser já mundialmente 
conhecido, facilita o acesso pelos familiares e reduz possíveis 

dificuldades no uso do sistema. O objetivo deste ambiente é 

possibilitar o acesso ao apoio familiar no período de retenção 

social, a partir da postagem de fotos, acompanhamento de dados 

rotineiros de enfermagem (estado de saúde antes e depois da 

desintoxicação) e envio e recebimento de mensagens, permitindo 

assim, uma maior participação familiar, em caráter motivacional. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Para elaboração do sistema-auxiliador seguiram-se as fases 

comuns do “ciclo de vida” de um sistema: análise de requisitos, 

projeto, implementação e testes [6]. Aqui serão descritas apenas 

as fases relacionadas ao planejamento e desenvolvimento do 

sistema. 

 

Na fase de análise de requisitos realizou-se: 

 

 Planejamento do sistema. 

 Revisão atualizada da literatura e pesquisa de modelos 

correlatos. 

 Levantamento de requisitos necessários e funcionais. 

 Especificação do sistema de acordo com informações de 

relevância para o acompanhamento do paciente. Para 

isso, foram entrevistados profissionais de enfermagem, 

psicólogos e assistentes sociais, envolvidos nas 

fundações de amparo à dependentes químicos 

consultadas. 

 Definição da interface, estabelecimento de um padrão 

de fluxo de telas, produção do documento de 

especificação de requisitos e modelo de banco de dados. 

  

Como trata-se de uma pesquisa experimental, todo o projeto foi 

concebido até este ponto, em caráter de modelo para estudo da 

viabilidade do seu desenvolvimento.  

Assim, utilizando a ferramenta GIMP 2.8 e Mockup de redes 

sociais, segue a Figura 3 que mostra a tela principal que compõe o 

projeto a partir desta concepção inicial. 

Nesta tela principal é possível observar: campo para inserção de 

mensagens dos familiares; campo para adicionar fotos e vídeos; 

verificar históricos comportamentais e clínicos; avisos de 

mensagens de acompanhamento médico, psicológicos e de 

assistência social; e mensagens privadas da família. Vale ressaltar 

que embora o layout usado se pareça com de uma rede social, não 

se trata de uma rede social igual ao de uso cotidiano, o usuário 

terá contato apenas com a equipe que participa do tratamento e 

sua família, podendo a partir de pesquisas futuras expandir para a 

interação com outros dependentes químicos. 

A tela principal, visualizada na Figura 3, apresenta todos os dados 

contidos pelo sistema. Nesta, o quadro 1 apresenta informações 

como: nome do paciente, fotos de seu acompanhamento 

semanal/mensal durante o tratamento, acesso a vídeos enviados 

pela família, histórico comportamental do paciente com 

indicações em número de estrelas para as classificações (ótimo, 

bom e regular) e histórico de rotinas de enfermagem, com dados 

das últimas pressões arteriais aferidas, medicações em curso, 

quadros clínicos mensais e os profissionais envolvidos. Há 

também um campo para troca de mensagens entre familiares e 

pacientes. 

 

Figura 1. Esboço geral do sistema-auxiliador. 

 

Figura 2. Etapas de desenvolvimento do sistema. 
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No quadro 2 desta figura há um resumo das últimas postagens 

recebidas (vídeos, mensagens, fotos), além de mensagens de 

motivação provindas do corpo de profissionais responsáveis pelo 

paciente. A seta contida no quadro 2 indica o tempo (score) do 

paciente sem uso de entorpecentes. 

5. CONCLUSÃO 
As atividades de elaboração e implementação do sistema foram 

validadas por testes de usabilidade do sistema-auxiliador, 

avaliando a sua viabilidade e empregabilidade. Foram aplicados 

questionários aos profissionais, geralmente envolvidos no 

tratamento nas instituições, para averiguar o uso do sistema. 

Resultados demostraram uma dualidade em relação ao projeto. 

Alguns profissionais atuantes em instituições de dependência 

química relataram pouca empregabilidade do mesmo, enfatizando 

que haveria uma perda significativa de tempo ao cadastrar 

informações no sistema computacional. Porém, quando enviados 

questionários pautadas nessa problemática, houveram sugestões 

da disponibilidade de apenas um profissional responsável pela 

atualização do sistema. Sendo assim, notamos que o argumento de 

maior estímulo foi o tempo de cadastro das informações e não a 

impertinência das mesmas. Em relação ao acompanhamento por 

 parte dos familiares - com mensagens de apoio, imagens e 

contagem de tempo sem o consumo de drogas – este foi aceito por 

95% dos profissionais consultados, com a justificativa de alta 

possibilidade de diminuição de reincidências em relação a 

problemas de reinserção na sociedade.  

Relatos de ex-pacientes (os quais já passaram pelo processo de 

recuperação) e a partir de demonstração do sistema-auxiliador, 

cerca de 35 destes, demonstraram 100% de aceitação e boa 

empregabilidade do protótipo, tendo como fundamentação essa 

necessidade de comunicação com seus familiares. 

Desta forma, como sugestões de futuros trabalhos, há a 

possibilidade de utilização do sistema-auxiliador para coleta de 

índices, classificando os fatores que levaram os pacientes para a 

dependência química e a possibilidade de integrar um jogo lúdico 

com a finalidade de traçar condutas prévias de dependentes 

químicos antes de sua reinserção à sociedade. 
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ABSTRACT 
Working in a research group, integrating all the researchers can be 

the main factor for success in producing quality scientific research. 

In this sense, this paper presents a case study of the application of 

Scrum, an agile methodology for software development 

management, in the context of research-oriented projects. A group 

of undergraduate of the Computer Science course, master and 

doctoral students of the Informatics Post-graduation Program from 

the Federal University of Amazonas participated of the study. The 

Scrum controlled the whole research process, from initial literature 

review, through the software development phase, to the writing and 

presentation of the final project or thesis. During the study, the 

methodology was adapted to the context of research, seeking to 

resolve issues affecting the progress of the scientific production. At 

the end of every Sprint, the team held a meeting to validate the 

Scrum artifacts, exchange experiences and hold a debate on what 

the team produced during the Sprint. Observation and opinion 

survey show that the results were satisfactory, showing 

development in the production and quality of scientific work. This 

paper presents suggestions for improvements in the use of the 

Scrum methodology in research groups.  

Categories and Subject Descriptors 
• Social and professional topics~Project management 

techniques   • Software and its engineering~Agile software 

development  

General Terms 
Management, Measurement, Documentation, Performance, 

Experimentation, Human Factors, Verification. 

Keywords 

Scrum, research projects, education. 

1. INTRODUCTION 
The Amazon Forest, one of the most important natural resources of 

the world, surrounds the capital city of the state of Amazonas, 

Manaus. In order to develop the city to be able to manage the 

resources, the government created a free trading zone in the city. 

After more than 40 years, a huge amount of industries has grown in 

Manaus leading to a great demand for qualifying personnel and 

researchers. The universities alone were not able to fulfill the 

necessity of professionals. For this purpose, the Federal University 

of Amazonas (UFAM) build partnerships with companies to create 

courses and programs targeting a high-quality education and 

research specialization focusing technologies used in the industries.  

The UFAM’s Informatics Post-graduation Program (PPGI) was 

created by the Computer Institute (IComp) aiming to establish 

researchers to work on the development of the companies. The 

program is one of the best informatics post-graduation programs of 

Brazil. Over 40 student, masters or doctorates, join the program 

every year, being submitted by a selection process. By the end of 

two years, the student must present the result of his/her research 

and it will be evaluated. The program requires the researcher to 

work with people in a very limited amount of time. For this reason, 

the training and adaptation of agile development methodology are 

crucial. 

This paper proposes an adaptation of the Scrum methodology in a 

research group of undergraduates and students of the PPGI. All 

students were members of the Large Scale Qualification PROgram 

on MOBILE Technologies (PROMOBILE), created by the IComp 

and partners to train students on mobile technology focused 

research. The students were divided into groups, each responsible 

for a different research, but having to respond to the same teacher. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 589  - 594. Santiago de Chile.
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After the students were trained on the Scrum, the team architecture 

was adapted to the methodology and the more experienced student 

was pointed to be the Scrum Master, while the teacher advisor 

acted as the Product Owner. The Daily Meetings seek in a manner 

to affect the least on the academic life of the students, but not 

neglecting its role on the methodology. Once a month, an End of 

Sprint meeting was taken place inside the university to update all 

the teams about what was developed during the month, also the 

issues found and planning for the next month. Another purpose of 

those meeting is for more the experienced students to aid those 

with less research background, with tips and advice to improve 

their research and overcome problems that they might have already 

encounter. This research obtained excellent results as compliance 

with deadlines and proactivity of students to perform the activities 

of Sprints. 

The remaining of this paper is organized in five separate sections. 

In Section 2, it is explained the context where the study is applied. 

Section 3 explains the principles of the Scrum methodology and its 

use on research projects. Section 4 describe the research team, 

which the study was applied, and the methodology. Section 5 

express the results and discussion. Finally, Section 6 concludes the 

study. 

2. CONTEXT 

Manaus is located in the north of Brazil’s territory and the Amazon 

Forest covers most of its area. The forest is known for its extensive 

resources including drinkable water. In order to defend the borders 

of the Brazilian territory, the government has established 

development programs for the region. The free trading zone of 

Manaus was created in 1967 in order to attract companies to the 

city. The first companies were dedicated to the production of VCRs 

and record players, but later huge companies from all around the 

world like Sony, Sanyo, Phillips and CCE joined the trading zone. 

Today Manaus is one of the largest industrial centers of Brazil with 

more than 700 companies. 

The increasing number of industries also influenced the universities 

in the region. In the interest of satisfying the demand and advance 

on the research for new technologies, the Federal University of 

Amazonas invested on high-quality courses and programs, forming 

partnerships and improving the education of the city. The 

Computer Institute leads the research on nine computing subareas, 

distributed in six research lines, each one with a specific laboratory 

inside the university. 

In 2013, the Informatics Post-graduation Program was evaluated 

with the highest grade according to the Higher Education Personnel 

Improvement Coordination (CAPES), being the only computing 

post-graduation program with this grade in the north region of 

Brazil. It was created in 2001 and ten years later more than 200 

masters and 10 Ph.D. students had graduated in the program and 

now work developing research for universities and companies. 

Every year, an average of 35 masters and 15 Ph.D. students join the 

program, after a selective process and teacher evaluation. For the 

fields of computing, it covers database and data recovery, artificial 

intelligence, algorithm optimization, computer networks, embedded 

systems and computer vision. Each one with a specific laboratory. 

By the end of the program, the students have to present their 

research to a thesis defense committee, leading or not to publishing 

it. In an effort to build professionals more adequate for the 

companies’ profile, professors of the ICOMP created the Large 

Scale Qualification PROgram on MOBILE Technologies. The 

project aims to develop high quality professional in several fields 

of computing, where undergraduate and graduate students work on 

projects with the support of higher experienced members under an 

agile software development method: Scrum. 

3. THE USE OF SCRUM IN RESEARCH 

PROJECTS 

Over decades, the industry has always sought to optimize the 

production of goods, for minimal cost and maximum profit, so, 

many methodologies for the design of such products were created. 

In software development, the traditional methodologies focus on 

tools and processes [1]. At the beginning of the software industry, 

there were no personal computers, then the development was 

focused on large companies, in this context, the main concern was 

with contractual details and what would be delivered in the 

software features. Once decided the planning and collected 

information on customer needs, the contract between the parties 

was used as a reference for the software development. It is 

observed in this process, that the customer waited for a product 

that would meet his demand, but performed little or no interaction 

with the developers and received the software only at the end of the 

process. There were many critics of this strategy because it does 

not allow changes or adaptations of the requirements, which, 

adding to the long period of development, could result in a software 

not suited for the client current needs. As an alternative to the 

traditional software development strategies, the agile 

methodologies emerged as flexible, adaptable and allowing regular 

customer interaction in the development process. Agile methods 

propose short development cycles valuing individuals and 

communication, focusing on software and changes [2]. In this 

work, we use the Scrum, one of the agile methods widespread in the 

industry. 

3.1 Scrum  

Scrum is an agile methodology for software development 

management with flexible and adaptable features. It is 

recommended for management of the product development process, 

in which results must be delivered regularly and in a short time. 

Scrum allows the organization in teams such that they should focus 

on delivering products with a high value associated and at regular 

periods. The Scrum framework consists of roles, events, artifacts, 

and rules [1]. The roles are assigned to individuals who participate 

in Scrum, so forming the Scrum Team. Events refer to actions that 

must be performed by the Scrum Team at a given time. The 

artifacts are the records of the activities performed in Scrum. 

The roles in Scrum are Product Owner, Scrum Team, and Scrum 

Master. Scrum events are Sprint Planning Meeting, Sprint, Daily 

Meeting, Sprint Review Meeting and Retrospective Meeting. 

Artifacts are Product Backlog, Sprint Backlog, and Burndown 

chart. 

The Product Owner is the individual who thoroughly understands 

the demands of what must be produced. It is the client and 

establishes the priorities of the activities to be performed [1]. The 

Product Owner is responsible for approving or disapproving the 

products delivered by the development team. 

Scrum Team is responsible for product development and should 

deliver, periodically, the results according to the demands 
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prioritized by the Product Owner. Scrum states that development 

teams should not need supervision, being self-organizing and with 

people from different areas working together so that their skills are 

complementary. 

Scrum Master is responsible for keeping the team focused on 

activities established by the Product Owner and eliminate any 

impediment, so the team reaches the goals. The Scrum Master also 

mediates communication between Scrum Team with the Product 

Owner and coordinates the Scrum events. 

Sprint Planning Meeting is the event where Product Owner, Scrum 

Master, and Scrum team selects the activities to perform during the 

Sprint. This activities subset, called Sprint Backlog, is selected 

from the Product Backlog, which is the set of all product activities, 

recorded in Scrum as User Stories. Sprint is a time interval, usually 

two to four weeks, where the Scrum Team develops User Stories at 

Sprint Backlog. At the end of the Sprint, in the Sprint Review 

Meeting, the development team must deliver a usable product part 

to be presented to the Product Owner who must approve or reject 

the results. 

Daily, during the Sprint, in order to keep a focused and productive 

team, occurs the Daily Meeting, where each person of the team 

presents what did since the previous meeting, what will do until the 

next meeting and the impediment that is making work difficult, if 

any. In Retrospective Meeting, the Scrum Team team discuss the 

lessons learned and difficulties encountered. The Scrum Master 

together with Scrum Team seeks to evaluate what was good and 

should be continued as working practice and what should be 

discontinued. Although agile methods are a response to the needs 

of industry, there are studies in the literature that show the use of 

Scrum in the academic context. These works generally perform 

adjustments to match the role and agile principles to activities in 

which they are applied. The following are some works that use 

agile methodologies in the academic context. Figure 1 shows the 

Scrum framework. 

 
Fig. 1. Scrum Framework. Role and Events are the core of 

Scrum methodology. 

3.2 Scrum in the academic environment 
The paper in [1] presents a case study of the application of an agile 

method based on Scrum adapted to the academic reality of the 

Computer Institute of the Federal University of Amazonas. The 

authors point out the adjustments made, the improvements 

perceived and suggest some improvements based on what was 

observed. The paper presented the roles, events, and Scrum 

artifacts and linked with the components of the research group. For 

example, the role of Scrum Master was assigned to a group of 

students, while the Product Owner (PO) was associated with the 

teacher guiding the group's projects and development teams were 

organized by projects. The study aimed to inspire the improvement 

of basic skills such as speaking, writing, leadership, decision-

making and knowledge of Scrum principles without being major 

interference in the routine of the participants. 

The paper in [3] proposes the use Scrum to deal with the 

communication and tracking of the performance of Web-based 

education students. The goal is to show how Backlog can be used 

in web-based education and how to use it to track student 

performance. Through an equivalence between Scrum elements and 

the educational context, the work creates the following relationship: 

 Product Backlog consists of the learning objectives set by the 

teacher. 

 Product Owner is the very subject teacher. He creates and 

maintains the Product Backlog, provides the learning content, 

determines what needs to be learned, monitor and evaluate the 

results obtained by the students. 

 Scrum Master is selected among the students: takes care of the 

team learning, he constantly communicates the team evolution 

and resolves difficulties. 

 Scrum Team is called in the work as Student Team: they should 

meet, together, the acceptance criteria, fulfilling all the stories 

of Sprint. 

With the inclusion of regular meetings, students have continuous 

feedback, the Scrum Master keeps constantly informing the teacher 

about the group status. The methodology proposed in the article 

creates a collaborative environment, promoting self-motivation and 

self-learning teams. 

Reference [4] presents a case study using interdisciplinary and 

Scrum applied to Problem Based Learning (PBL). The PBL is to 

solve a real market problem within the academic environment [4]. 

The application of Scrum was given in conjunction with the MVC 

(Model-View-Control) design. Several subjects participated in the 

process, students from each discipline involved were responsible 

for a part of the solution. The Software Test students performed the 

tests and played the role of Product Owner. The Systems Project 

Database class were responsible for activities related to Layer 

Model, while the group of Information Technology was in charge 

of the Vision and Control layers. 

The work in [5] presents a Scrum adjustment applied to Final Year 

Projects (FYP), mandatory item in the curriculum of distance 

students from the Virtual University of Pakistan Software 

Engineering course. A team of project mentors, who act as Product 

Owner and Scrum Master, supervises the FYPs. The hybrid 

approach is based on Scrum in the Waterfall model. There were 

more students than supervisors, leaving about 80 groups 

(maximum of two students per group) for each supervisor. The 

projects are divided into two semesters: in the first half, the 

waterfall model was used, it was spent preparing the 

documentation (analysis and requirements gathering, design). In the 

second semester, students who have completed the first half were 

divided into two groups. One group used Scrum to carry out the 

development of the project and the other group continued using the 
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Cascade Model for the same activity. The supervisor acted as 

Scrum Master and Product Owner defining the Sprints planning 

and user stories. Students should report the tasks of each story 

every day, they were also motivated to work with a repository 

where they could store the produced code. The repository 

maintained the record of every update made by the student and was 

verified a greater participation of students who used Scrum in 

relation to the group using the cascade model. The functionality 

delivery, interaction with supervisor, frequency of developed code 

updates in the observed range, was higher among students who 

used Scrum. 

Reference [6] describes the use of the agile method in 

undergraduate research projects. The study was applied in a project 

that lasted a year, divided into two semesters. The projects were of 

two types: based on customer, based on research. Some interesting 

observations were drawn from the survey: 

 Both types of projects should have frequent progress 

monitoring. 

 Small teams are better for research projects. 

 The peculiarity of the academic environment does not allow 

daily meetings. It was also observed that for research projects, 

meetings every day are not necessary.  

 For research projects, regardless of team size, communication 

is important. The article also suggests larger Sprints, between 6 

to 8 weeks; smaller teams, 3 to 5 members; weekly meetings 

instead of daily. 

The paper in [7] proposes the creation of an educational model 

based on Scrum principles. The model was applied to the 

Computer Management class at the Economics and Business 

course, University of Zagreb (Croatia). The model proposes the use 

of Scrum throughout the teaching process, unlike most works, 

which, in general, apply Scrum only in student projects. The model 

was divided into three Scrum units related to theoretical knowledge 

presentation, practical skill training through projects, and 

assessments and examinations. The teacher takes the role of Scrum 

Master, but the study does not have the role of Product Owner. The 

Sprints have activities that depend on the Scrum unit that the cycle 

belongs. The article points out some limitations due the short 

duration of the course (20h) and a small number of participants. 

The great difference of this work is that it is applied to the entire 

teaching process and not only in the project development phase. 

The article in [8] presents the implementation of Scrum in projects 

of Electronic Systems Laboratory at the University of Madrid, for 

undergraduate and graduate students. The method was used to 

provide students with an experience similar to what happens in 

companies. Students held the roles of Project Owner and Scrum 

Master. The Scrum Master guarantee the correct implementation of 

the methodology, the Project Owner was responsible for 

communicating with the client (teacher). In total, five sprints with a 

two weeks duration were conducted. Students pointed out the 

degree of satisfaction with the Scrum method compared to 

traditional laboratory method. 

Based on the works mentioned above, we conclude that it is 

necessary to adapt Scrum to the academic context. Now we present 

how Scrum was implemented in this study. 

4. SCRUM USE IN MOBILE LEARNING 

GROUP 

The survey was conducted on the premises of UFAM in the 

research group dedicated to the Mobile Learning field. Initially, the 

group consisted of six students, composed of undergraduate, 

masters and doctorate in computing, as well as a doctorate teacher 

and group supervisor, who played the role of Product Owner, and a 

Scrum Master, who had advanced knowledge in the use of Agile 

Scrum methodology. To manage and monitor the activities, was 

used the VersionOne [9], an adapted web software for working 

with Scrum.  

Each group consisted of one to three students; groups of two or 

three were formed by at least one student of master's or doctorate 

and the remaining by undergraduate students. The Daily meetings 

were conducted within the research lab inside the campus, where 

the Scrum artifacts were produced. This strategy allows a deeper 

analysis of the group progress and, if necessary, discuss any 

problem, give feedbacks and remove difficulties found between 

meetings. Table 1 shows the timeline of the agile methodology 

evolution in the research group, with activities and their periods: 

Table 1. Timeline 

Name Period Activities 

Period 1 
May/2014 – 

June/2014 

Meetings and initial trainings, 

Scrum tool course, beginning of 

Scrum with Sprint Planning 

/Review/Retrospective and 

Daily Meeting. 

Period 2 

June/2014 – 

March/201

5 

Daily Meeting, Sprint Planning/ 

Review/ Retrospective and 

lectures among the group. 

Period 3 
March/201

5 -  

Daily Meeting, Sprint 

Planning/Review/Retrospective, 

lectures among the group and 

organization improvements. 

 

According to Table 1, at the beginning, there were a training with 

those involved in the process, which was presented the role that 

each participant should represent inside the Scrum methodology. 

However, as it was focused on software development, several 

meetings were necessary to define its application within the 

research group, as it dealt with many activities as research, 

software development, scientific and technological projects and 

articles writing. In addition, a training regarding the VersionOne 

tool was done, so each group could use it to manage their activities. 

Besides the activities described, in the migration from the first 

period to the second, meetings and accompaniments were held with 

the Scrum Master and the successor who would take over its 

function. Thus, it was observed that the Period 1 was the most 

demanding to frame the agile methodology in the research group, 

due the lack of research group experience and short time. 

In the Period 2, another Scrum Master assumed the role, but the 

rest of the team remained the same. At the end of this Period, it was 

held a series of lectures among the research group. Those lectures 

were related to the member’s research, as they shared the same 
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computer field, their individual themes could help one another. In 

the Period 3, the Scrum Master who assumed was a member of a 

group, so he had knowledge of how the groups worked and the use 

of the methodology. All the activities from the previous Periods 

persisted and the working organization improved, as well as the 

time the group takes to complete an activity. 

4.1 The IComp’s informatic post-graduation 

program 
At the university under consideration in this study, the Computer 

Institute created the program to educate graduate students in the 

process of research development. The main objective is to provide 

deep knowledge in the computer field and supply the resources and 

environment to develop scientific research. Masters and Doctorates 

can join the program with different requirements, but both must 

develop and present a research at the end. The program requires the 

master student to attend specific courses in a total for 180 hours, 

for doctorates, the time extends for more 120 hours. The required 

courses cover computer related topics such as Analysis and Design 

of Algorithms, Theoretical Foundation of Computing and Directed 

Study in Computer, but there are several elective courses for those 

willing to improve their research and paper development. The 

quality of their research is evaluated at the end of at least two years 

when they need to make a presentation for their adviser and other 

teachers. The program counts with over 20 doctorate professionals 

being part of the advising team, working in several different fields 

of computing, it also has six laboratories, each one focused on a 

different field. 

4.1.1 The research group 
The PPGI counts with several subtopics of the artificial intelligence 

field, such as adaptive interfaces, assistive technologies, and 

learning-teaching process mediation. The study was applied to a 

group of researchers of the PROMOBILE projects dedicated to the 

artificial intelligence field. This group featured undergraduate and 

graduate students and several projects. Each subgroup was 

responsible for one project and monitored by the same Scrum 

Master. The study extends from the initial literature review to the 

presentation of the subgroups, describing the adaptations made on 

the Scrum method to suit better in the context of the project. 

4.1.2 The proposed and applied method 
The members dedicated to Mobile Learning, and which each 

participant played a role conducted the Scrum adoption processes 

in the research group. Figure 1 shows the operation process within 

the research group. 

Generally, Sprints last about one month for the closure. As shown 

in Figure 2, the Daily Meeting was held between the Scrum Master 

and student groups, which initially occurred 3 times a week at the 

Intelligent Systems Laboratory, located on the premises of UFAM. 

At this stage, the Scrum Master and Scrum Teams gathered to 

check the progress of their productions, if there was any 

impediment that caused, the Scrum Master should help to fix it if 

the impediment was related to equipment and infrastructure and not 

the individual intellectual capacity. Sometimes occurred a Scrum 

Team does not appear in one of the designated days when it 

happened, it is up to each member to use email as a tool to perform 

the Daily Meeting. 

 

Fig. 2. The working architecture. The Sprint Planning, Sprint 

Review and Sprint Retrospective occurs in the same time. 

Nowadays, Daily Meeting occurs twice a week. 

 

According to Figure 2, the steps of Sprint Planning, Review and 

Retrospective were performed at the end of the Sprint by the 

Product Owner, Scrum Master and Scrum Teams composed by 

Students Group, the reason for performing all of these steps on the 

same day was due the incompatibility of schedules among 

members. In the Sprint Review, each team must present every 

product backlog item, explaining what it is about to help the 

understanding of the participants, the main purpose of this step is 

to verify that each group reached the primary goal of the Sprint, 

and adjusting Product Backlog items that were not completed for 

the next Sprint. In Sprint Retrospective, each group must submit to 

the other members what worked well and what can be improved for 

the next Sprint. 

After those two steps, the Sprint Planning is performed to define 

the items in the Product Backlog with their scores and priorities 

within each group. In this step, the communication and 

synchronization between the Scrum Teams and the Product Owner 

are very important, since each undergraduate or graduate student 

must submit a final project for the completion of the course, it must 

involve activities of research and completion of their course. At the 

end of all stages, the group of students must give a lecture to the 

other participants to generate knowledge to those involved in 

research, thus members learn about issues related to the research 

area. 

5. RESULTS AND DISCUSSION 
At the beginning of the deployment, it was observed that Scrum 

needed to be adjusted used in research group context because the 

actions taken by the group are focused on different activities not 

only development. Over time, it was noticed that the production 

level of students increased considerably and that Scrum has 

brought many benefits to the research group. Students who 

participated in the Scrum Team were more engaged in the activities 

and consequently in reaching the results, since in the end of the 

Sprint was necessary to present research productions. 

In period 2, through the experience of agile methodology in the 

research group, it was observed a way to better encourage and 

enhance knowledge among the groups. It was proposed that, at the 

end of each Sprint, each group should give a lecture about an issue 

to the other members, thus it was found that participants 
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knowledge level increased and were used during the following 

Sprints, demonstrating that the lectures are a very important tool to 

be used in Scrum. 

In period 3, there were difficulties of using VersionOne during the 

Sprint Meetings, because sometimes the Internet did not work. In 

order to circumvent this problem, Scrum Master previously 

captured information about the Sprint, but some members update 

their Users Stories after the screenshot, so as a solution students 

started to copy VersionOne data to their presentations, only to 

show their results. With this, the presentations did not depend on 

the Internet anymore and this optimized the meeting time. The 

schedule available for meetings changed, so it was necessary to 

reschedule the meeting at a time when everyone could be present. 

With this limitation, it was no longer possible to maintain the 

lectures. 

5.1 Improvement suggestions 
Through observation and opinion survey among the participants, it 

was found satisfactory results, showing that there was an 

improvement in the production and quality of scientific work. For 

improvements of the method, it is necessary to have a Scrum 

Master with comprehensive research knowledge, Scrum 

implementation knowledge, and communicative skills and be 

proactive, due the busy schedule of the research group members, it 

is necessary to be more flexible and patient. It is very common to 

members work overnight to complete their activities and thus 

completes the research. It is for the Scrum Master with advanced 

knowledge to adjust the methodology aiming the best performance 

of the members, such as: 

 Reducing Daily Meetings during the week in order to enable 

the best performance among the Scrum Teams. Meetings can 

be, for example, on Tuesdays and Wednesdays. 

 Using cloud services to store deliveries Sprint. Every Sprint, 

the products are stored in folders for each member of Scrum 

Teams. Articles, programs, technical reports, surveys and so 

on. 

 Using a presentation template for the Sprint Planning / Review 

/ Sprint Retrospective Meeting. This makes it faster and 

understandable presentation. 

 Create groups in messaging applications. This facilitates team 

communication that is not in the same place. This is because 

each student has a different agenda. 

 Choosing the Scrum Master among students. This facilitates 

the communication process and approximates Scrum Master 

and Scrum Team. 

6. CONCLUSION 
We presented in this paper a case study of the application of 

Scrum, in the context of research-oriented projects. The Mobile 

Learning Group used Scrum to manage their research projects.  

The Scrum Teams were composed of 1-3 participants. The Scrum 

Master was chosen from students, which facilitated communication 

between students. The Daily Meeting was adapted to the context 

and now occurs twice a week. In the Sprint Review, meetings take 

place the planning, review, and retrospective. The artifacts of 

Sprints are stored in the cloud where every student has a folder to 

store their results. The differential of this study is that Scrum was 

applied to the entire research project not only with the development 

phase. Excellent results were obtained as compliance with 

deadlines and proactivity of students to perform the activities of the 

Sprints. 
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ABSTRACT 
The process management is common used in business environment 

to increase the level of the services offered and aggregate more 

value from the costumer’s point of view. In this article, we describe 

how to utilize process management techniques in a teaching 

environment by the information and communication technologies 

as assistance of planning, acting, controlling end increasing the 

teaching and learning process. 

RESUMO 
A gestão por processos geralmente é utilizada no meio empresarial 

para elevar o nível dos serviços prestados e agregar mais valor do 

ponto de vista dos clientes. Neste artigo, descreveremos como 

utilizar técnicas de gestão por processos em um ambiente de 

ensino, através do uso de tecnologias de informação e comunicação 

como auxílio no planejamento, nas ações, no controle e na melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem. 

Categories and Subject Descriptors 
K.4.3 [Computers and Society]: Social Issues – automation, 

computer-supported collaborative work, employment and 

reengineering.  

General Terms 

Management and Human Factors. 

Palavras Chaves 
Gestão por processos; processo ensino-aprendizagem; tecnologias 

da informação e comunicação. 

1. INTRODUÇÃO 
O uso das tecnologias da informação e comunicação, aliadas as 

técnicas de gestão por processos pode elevar o nível de sucesso dos 

objetivos educacionais do processo de ensino e aprendizagem.  

Segundo Deming [1], os processos são os principais elementos 

produtivos quando se busca a excelência. Para tanto, deve-se 

procurar a melhoria contínua dos processos a fim de que os 

objetivos do negócio sejam alcançados e os clientes possam avaliar 

positivamente os esforços em torno da busca pela qualidade. 

Para Libâneo [2], o processo ensino-aprendizagem coordenado 

pelo professor é o núcleo principal do sistema educacional e deve 

ser cercado de cuidados no planejamento das aulas para alcançar os 

objetivos parciais a fim de garantir o sucesso da missão escolar. 

O processo de ensino-aprendizagem começa no planejamento das 

aulas [3], passa pela atividade de ensino realizada pelo professor e 

se concretiza com a aprendizagem, esta realizada pelo aluno. Assim 

sendo, o processo ensino-aprendizagem necessita da intervenção 

ativa do aluno, partindo de estímulos provocados externamente, 

sejam eles advindos do docente, dos colegas de turma, da família, 

da sociedade e até da natureza.  

Sob esse prisma, compreender como funciona o cérebro humano, o 

que o estimula, quais os principais elementos que o fazem render 

mais ou menos, e como um professor pode auxiliar no aprendizado 

do aluno, visto que o aluno em sala de aula apenas entende o 

conceito, aprender é tarefa para depois da aula [4]. 

Portanto, este artigo tem como objetivo discutir uma proposta de 

metodologia de ensino a ser utilizada por professores que desejam 

ter mais efetividade sobre os resultados finais dos alunos em 

relação ao aprendizado dos conteúdos de suas disciplinas. Assim 

sendo, o principal interessado nesta discussão é o docente que 

busca melhorar o processo ensino-aprendizagem a partir do uso de 

conceitos de melhoria contínua, com auxílio de ferramentas 

computacionais de apoio ao ensino, como portais acadêmicos a 

exemplo da Plataforma Moodle  e de planilhas eletrônicas, entre 

outros.  

Outros interessados no assunto também podem ver utilidade no que 

será abordado neste artigo, tais como estudantes de licenciatura, 

coordenadores de curso, diretores de ensino, pedagogos, e 

quaisquer profissionais ligados à educação, uma vez que os 

conceitos de gestão por processos são aplicáveis a qualquer área 

onde o processo agrega valor ao cliente, no caso o aluno. Isto traz 

benefícios não somente à instituição de negócio educacional, mas 

também à sociedade como um todo.  

2. GESTÃO POR PROCESSOS 
A gestão por processos, também conhecida como Gerenciamento 

de Processos de Negócios, em inglês Business Process 

Management – BPM, é uma disciplina que congrega conceitos e 

técnicas de gestão orientadas a processo [5]. Dessa forma, os 

processos são vistos como as molas mestras do negócio, de forma 

que o negócio é definido como uma organização com ou sem fins 

lucrativos que objetiva agregar valor a seus clientes [5]. 

Assim sendo, se uma instituição de ensino se estabelece como tal, 

primeiramente ela deve definir quem são seus verdadeiros clientes, 

independentemente da forma de custeio e do modelo de negócio 

que esta instituição se enquadra [5]. Ou seja, é preciso que se 

defina quem irá receber, em última análise, os serviços e produtos 
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daquela instituição, mesmo que haja um financiador. Dessa forma, 

o cliente é o aluno, e não seus pais, o governo ou qualquer outro 

agente que venha a financiar os estudos deste aluno.  

Segundo Gonçalves [6], é crucial como ponto de partida para a 

utilização dos conceitos de gestão por processos, que todos os 

esforços da organização devem ser em função da agregação de 

valor ao cliente. Mas, não se trata de agregar qualquer valor, mas 

sim, o valor que tem relevância do ponto de vista do cliente.  

Dessa maneira, não se alinha aos conceitos de BPM investir em 

tecnologia, capacitação, instalações, organização, entre outros, se 

não tiver foco do ponto de vista do cliente. Em outras palavras, os 

esforços organizacionais e administrativos têm que se justificarem 

na visão de que o cliente receberá mais valor agregado ao serviço a 

ele prestado [7]. 

O gerenciamento de processos de negócios é feito em etapas e em 

ciclos como mostra a Figura 1, sendo que o ciclo se inicia com a 

identificação, documentação e análise dos processos em seu estado 

atual. Neste ponto já se pode diagnosticar os processos de acordo 

como eles são. Posteriormente, vem a fase do desenho e execução 

dos processos após as transformações necessárias para alcançar 

melhor os resultados, seguidos pela medição e monitoramento do 

desempenho dos processos em execução, o controle e finalmente, a 

melhoria [5]. 

 

 

3. O CICLO PDCA 
O ciclo PDCA, do inglês Plan, Do, Check and Act, é uma 

importante ferramenta administrativa utilizada em sistemas 

produtivos, que diz respeito à garantia de entrega de produtos e 

serviços com qualidade. Este ciclo compreendido das fases de 

planejamento, execução, checagem e ação corretiva e é largamente 

utilizado na indústria e em outros modelos de negócios quando se 

deseja alcançar altos níveis de excelência na execução dos projetos 

e processos dos administrativos [1]. 

Deming [1] considera a gestão como um ciclo contendo 

planejamento, execução, avaliação e ação corretiva. Conforme 

ilustrado na Figura 2, primeiramente o processo deve ter seus 

objetivos bem definidos, o planejamento deve conter ainda as 

metas a serem alcançadas, assim como as formas de medição do 

desempenho, e a metodologia de avaliação. No caso da avaliação 

ou checagem, ela deve ser aplicada de maneira sistemática e 

constante e a métrica usada deve atender aos critérios inicialmente 

planejados. A avaliação vai apontar os pontos onde os objetivos 

estejam ameaçados, além de dar a dimensão do atingimento das 

metas propostas. Ao identificar possíveis pontos de falha, o 

processo deve ser corrigido e retomado à sua rota para o alcance 

dos objetivos. 

 

 
Destarte, o ciclo de vida BPM muito se assemelha ao ciclo PDCA 

na medida em que ambos contemplam a visão de melhoria contínua 

dos processos. A maior diferença entre os dois ciclos está no fato 

de que o ciclo BPM visa o entendimento e diagnóstico do processo 

antes de propor alternativas. Outra diferença é que o ciclo BPM 

contempla o monitoramento e controle dos processos, não somente 

uma checagem de resultados como no ciclo PDCA. 

4. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
Para Libâneo [2], o processo ensino-aprendizagem é uma atividade 

exercida tanto por parte do professor, no que diz respeito ao ato de 

ensinar, quanto por parte do aluno no que concerne o aprender. O 

autor discorre ainda que o processo requer uma visão de alcance de 

metas e resultados não se bastando somente na questão do 

conhecimento, mas compondo com outros quesitos, tais como, 

capacidades cognoscitivas e psicossociais, hábitos, atitudes e 

valores. Este processo se inicia em sala de aula e continua no 

estudo ativo do aluno. 

Quanto à metodologia, Libâneo [2] defende que o momento em 

sala de aula seja dividido em cinco etapas: (i) introdução e 

exposição dos objetivos da aula; (ii) explanação do conteúdo da 

aula; (iii) consolidação dos conhecimentos e habilidades por 

intermédio de exemplos e da participação dos alunos; (iv) 

aplicação dos conhecimentos e das habilidades em atividades que 

coloquem o aluno como atuante; e, (v) checagem e avaliação dos 

conhecimentos e habilidades. 

Figura 1. Ciclo de vida BPM. Fonte: adaptado de Capote [5] 

Figura 2. Ciclo PDCA. Fonte: adaptado de Deming [1] 
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Outra atividade importante no processo é o estudo ativo, que 

combina tarefas propostas pelo professor voltadas para a fixação e 

a autoavaliação dos alunos, com a atitude do aluno frente ao 

desafio de aprender e se tornar mais inteligente por consequência. 

O professor deve levar em conta, também, o ambiente escolar e 

social do aluno, os recursos materiais disponíveis, o 

relacionamento professor-aluno e aluno-aluno, e o estímulo do 

aluno em estudar [2]. 

O professor deve se colocar como gestor deste processo, por 

conseguinte, ele deve conduzir e controlar o andamento da 

execução, a forma e a metodologia de ensino, visando alcançar os 

objetivos e ajustar para obter os melhores resultados junto aos 

alunos. Para tanto, é necessário que o professor se coloque como 

auxiliar dos alunos neste processo, expondo-lhes as dificuldades 

que serão impostas pelo desafio da aprendizagem, elaborando 

atividades e exercícios em quantidade suficiente para facilitar a 

fixação dos conteúdos, e fazendo constar tudo em seu planejamento 

[2]. 

5. PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM 

Segundo Libâneo [2, p. 222], "o planejamento é um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática do contexto 

social". Com isso, o autor estabelece um vínculo entre o propósito 

da aula e a própria vida do aluno. Além disso, a afirmativa do autor 

deixa claro que a coordenação do processo é incumbência do 

professor, cabendo a ele a responsabilidade de conduzir, estimular, 

propor desafios e avaliar o alcance dos objetivos. 

Para Moretto [3, p.100] “Há, ainda, quem pense que sua 
experiência como professor seja suficiente para ministrar suas 

aulas com competência”. A assertiva do autor se baseia no 
entendimento de que o professor que assim pensa desconhece a 

importância do planejamento e subestima a organização com ponto 

de partida para a execução eficiente do trabalho docente. Portanto, 

planejamento é um ato de organização de ideias, informações e 

ações que leva a facilitação do trabalho do professor e também do 

aluno [3]. 

O planejamento do ensino pode conter diversos elementos que 

levarão o docente ao preparo de suas aulas visando obter o maior 

rendimento possível de cada aluno, dentre os componentes mais 

utilizados no planejamento do ensino levantados por Castro et al. 

[8] constam: (i) objetivos, que indicam a capacidade desejada do 

aluno ao final do processo; (ii) conteúdo, conjunto de assuntos e 

conceitos que serão abordados e explicados durante a aula; (iii) 

metodologia, que são as atividades, métodos, procedimentos e 

técnicas que vão instrumentalizar o docente; e (iv) avaliação, 

ferramenta de verificação e feedback para todos os envolvidos no 

processo. 

6. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Na opinião de Luckesi [9] é necessário que seja repensado o 

modelo avaliativo do processo-ensino aprendizagem, pois a 

avaliação deve ser diagnóstica e menos somativa. Em outras 

palavras, a avaliação que comumente se utiliza é aquela 

caracterizada pelo conceito final: aprovado ou reprovado [10]. De 

outra forma, a avaliação deve ser um instrumento de 

autocompreensão, do aluno e do sistema de ensino, permitindo 

diagnosticar os pontos de intervenção necessários para corrigir o 

curso do processo, reforçando conceitos, trabalhando as 

deficiências e alcançando os objetivos traçados [9, 10]. 

No campo do BPM, Smith e Fingar [7] defendem que o 

desempenho dos processos deve ser medido continuamente de 

forma a trazer a efeito ao que se pretende nas avaliações. Dessa 

forma, as avaliações não são vistas somente como o resultado final 

do processo, mas como feedbacks que servem para retroalimentar o 

sistema a fim de torna-lo cada vez mais evoluído e melhorado. 

Então, o resultado final de um processo deve ser o atendimento ou 

o não atendimento de seu objetivo, com mais ou menos valor 

agregado. 

Esta forma de pensar traz à luz a discussão da própria avaliação do 

conhecimento, e o que ela consegue provar em relação ao resultado 

alcançado ao final do processo. Do ponto de vista do processo 

ensino-aprendizagem, a avaliação do conhecimento feita pelo 

professor em relação ao que o aluno efetivamente aprendeu é 

apenas uma das avaliações que deveriam ser consideradas [9]. 

Defende Luckesi [9] que a avaliação não deve estar centrada 

somente no rendimento do aluno, mas também no rendimento do 

professor e de todo o sistema de ensino. Com isso, o autor admite 

uma interconexão entre todos os agentes envolvidos no processo 

ensino-aprendizado, e advoga por um diagnóstico constante de toda 

a estrutura de suporte ao processo que venha a afetar seus 

objetivos. 

7. NEUROPEDAGOGIA 
O conhecimento do funcionamento do cérebro pode dar importante 

suporte aos professores na elaboração de suas estratégias de ensino 

e de aprendizagem [12].  

 
 

Como mostrado na Figura 3, o cérebro contém partes com 

finalidades já identificadas e estudadas pelos neurocientistas, tais 

como: córtex pré-frontal, neocórtex, hipotálamo, tálamo, amígdala, 

cerebelo, hipocampo, dentre outras. No artigo de Blakemore e Frith 

[12], a parte do cérebro encarregada do armazenamento de 

informações é o hipocampo. Em seu estudo, os hipocampos dos 

taxistas londrinos apresentaram um considerável aumento de 

Figura 3. - O cérebro e seus principais componentes 
responsáveis pelo aprendizado. Fonte: Lira [14] 
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tamanho, dada necessidade de armazenamento de informações das 

ruas de Londres e de cidades circunvizinhas. 

“O cérebro humano é uma das estruturas mais misteriosas do 
universo”, declara Chagas [13]. A autora enaltece a importância 

dos neurotransmissores, ou seja, das substâncias encarregadas de 

fazer a comunicação química entre os neurônios.  

Destarte, Cordeiro et al. (2003) revelam que sono REM, acrônimo 

para Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido do olho 

durante o sono, é responsável pelas funções cognitivas como a 

memória e a aprendizagem. Tais funções cognitivas são 

estimuladas durante o sono REM em virtude o aumento na 

produção da acetilcolina, e que desencadeia o acontecimento de três 

fenômenos: (i) mudança na neuromodulação que passa de 

aminérgica a colinérgica, (ii) diminuição da atividade do lobo 

frontal e aumento da atividade na porção anterior do cíngulo e 

amígdala, (iii) diminuição das eferências do hipocampo para o 

neocórtex. Concluem Cordeiro et al. [15]. 

“O sono REM, como parte integrante do ciclo do sono em geral, é 

um processo vital no organismo humano. Altamente activo e 

organizado, este estado de sono tem um impacto dramático em 

muitas funções fisiológicas, estando relacionado com funções tão 

complexas como a memória, aprendizagem e sonho.” [15, p. 137]. 

Neste sentido, Blakemore e Frith [12] recomendam o método de 

estudo baseado em evidências neurocientíficas que auxiliam o 

aprendizado. Este método consiste em quatro atividades: (i) 

imaginação visual, onde o estudante irá mentalizar o conteúdo 

estudado como objetos tridimensionais que representem o objeto 

do estudo, enquanto estiverem de olhos fechados; (ii) imitação, que 

consiste em repetir de forma semelhante daquela em que o 

componente de estudo foi apresentado; (iii) exercitar o cérebro, 

pois estudos revelaram que animais que se exercitaram mais 

tiveram um potencial de longa duração maior e o exercício cerebral 

pode modificar estruturas do cérebro e dar novas funções a ele; e 

(iv) aprender enquanto dorme, pois foi descoberto que as mesmas 

áreas envolvidas no estudo durante o dia voltaram à atividade 

durante o sono REM. 

8. AULA DADA, AULA ESTUDADA, HOJE 
O método do Prof. Pier [4] consiste em proporcionar ao aluno, no 

momento da aula, a oportunidade de entender a matéria. Em 

seguida, o aluno deve estudar sozinho o que foi entendido em sala 

através de exercícios propostos para fixação de conteúdo e 

finalizar o processo com uma boa noite de sono. 

Para o autor, a neurociência explica que o estudo deve ser feito 

pelo estudante no mesmo dia em que ocorreu a aula, e que não seria 

necessário um número muito grande de exercícios solitários para a 

fixação, mas sim, deixar que o sono REM finalize o aprendizado, 

fixando as informações apreendidas no hipocampo enquanto o 

aluno dorme em um ciclo que se completa em vinte e quatro horas. 

Outro ponto levantado pelo Prof. Pier é a importância do estudo 

feito com lápis ou caneta e papel, em um ambiente calmo, onde o 

estudante possa se concentrar no objeto estudado, podendo haver 

uma trilha musical ambiente, podendo essa trilha ser instrumental 

ou em língua desconhecida pelo estudante. A justificativa dada pelo 

Prof. Pier para a trilha sonora durante o estudo é que a parte do 

cérebro que processa a música escutada além de não concorrer com 

o processamento da leitura e da escrita, também auxilia na 

concentração [4]. 

9. MÉTODO DE ENSINO BASEADO EM 
GESTÃO POR PROCESSOS 

Segundo Capote [5], toda organização ao desempenhar seu papel 

missionário realiza macroprocessos, que podem ser categorizados 

como finalísticos ou de suporte. Os processos finalísticos são 

aqueles que justificam a missão da organização, onde se pretende 

entregar valor aos clientes e usuários dos serviços prestados e dos 

materiais produzidos. Em uma instituição de ensino 

profissionalizante esses macroprocessos finalísticos geralmente são 

compostos por: (i) selecionar alunos; (ii) matricular alunos; (iii) 

educar alunos; (iv) diplomar alunos; acompanhar o estágio de 

alunos e egressos e; (v) acompanhar egressos no mundo do 

trabalho. Os macroprocessos considerados de suporte devem 

atender e suprir as demandas internas para a realização das 

atividades finalísticas, podendo-se destacar: (i) contratação de 

pessoal; (ii) compras de materiais de consumo e permanente; (iii) 

instalações, conservações e manutenções; (iv) construções; (v) 

segurança; (vi) anotação de dados acadêmicos; (vii) gestão 

administrativa e financeira; etc. Assim sendo, destaca-se, dentre os 

macroprocessos finalísticos em uma instituição de ensino, aqueles 

relativos à educação e que estão diretamente relacionados à missão 

da organização educacional, neste caso, ensino, pesquisa e 

extensão.  

Não deixando de reconhecer a importância dos demais processos 

envolvidos nas atividades educacionais de uma instituição de 

ensino, o processo de ensino é o mais relevante, dada a própria 

finalidade destas instituições, o que se pode comprovar mediante a 

grande quantidade de estudos relativos à melhoria e a qualidade 

desta área, abordando vários temas, tais como: planejamento, 

avaliação, pedagogia, didática, psicologia do ensino, etc.  

Neste sentido, a gestão do processo de ensino se aplica a cada 

disciplina por denotarem os seguintes conceitos de BPM: (i) 

entrega de valor aos alunos – os clientes do processo; (ii) 

planejamento para alcançar os objetivos; (iii) avaliação visando o 

monitoramento do processo; (iv) métricas e indicadores-chave de 

desempenho; (v) observância do feedback do aluno a fim de 

garantir a melhoria contínua; e, (vi) gerência e controle do processo 

por parte do professor ou até de seus superiores hierárquicos. 

Dessa forma, o método aqui apresentado está sendo avaliado em 

uma turma de alunos de primeiro ano de um curso técnico em 

informática, na disciplina Fundamentos de Programação e 

Estruturas de Dados – FPED. 

O método consiste, portanto, em planejar as aulas dividindo-as em 

cinco atividades: (i) revisão do conteúdo da aula anterior; (ii) 

apresentação do conceito da aula presente; (iii) resolução de 

exercícios em sala; (v) proposição de exercícios de aplicação 

extraclasse para serem feitos no mesmo dia; e (v) a atividade 

avaliativa no ambiente Moodle a partir do dia seguinte à aplicação 

da aula, ficando disponível por quatro dias para ser feita em 

qualquer computador ou equipamento com acesso à internet. 

As avaliações serão feitas de três formas: (i) aula a aula no 

Moodle; (ii) prova escrita e/ou trabalho extraclasse; e (iii) 

avaliação no Moodle com todas as questões dos testes já feitos, 

sorteadas para poder ser realizada no tempo da aula. 

Dessa forma, os alunos recebem um feedback em tempo real, e o 

professor pode monitorar o desempenho da turma, e planejar sua 

próxima aula a partir dos ajustes que se deva fazer, pois ao final de 

cada teste, os alunos podem avaliar o professor de duas formas. A 
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primeira, atribuindo conceitos: (i) excelente; (ii) bom; (iii) regular; 

(iv) ruim; e (v) opinião nula. A Figura 10 traz uma planilha com os 

feedbacks dos alunos. A segunda forma de avaliação do professor é 

uma área de livre comentário, como ilustrado no Quadro 1. 

Quadro 1. Feedback dos alunos feitos a cada aula 

Conceito Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Excelente 33% 20% 50% 60% 21% 19%

Bom 45% 50% 33% 13% 47% 33%

Regular 5% 6% 0% 7% 11% 24%

Ruim 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Não sei responder 17% 24% 17% 20% 21% 24%

Feedback dos alunos

 
 

 

Com intuito de privilegiar a frequência e os acertos nas atividades 

foi adotado um modelo de média geométrica (MG) para o cálculo 

das notas dos testes e trabalhos extraclasses. A média ponderada é 

a raiz enésima do produtório dos termos de uma série, como 

definido na Equação 1: 

 

Equação 1. Fórmula da média ponderada. 

Onde, n é o número de Questionários; Qi representa as notas com 

valor de 1 a 10 de cada teste feito no Moodle. 

Quadro 2. Resultado parcial do desempenho dos alunos no 
primeiro bimestre. 

Ativ. Prova Nota Frequên- Nota

Trab Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 MG P. 3 P. 7 Total cia Final

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 10,0 9,0 7,9 8,0 8,0 1,0 1,0 4,6 1,4 5,0 3,5 4,9 5,0 100,0% 5,0

2 10,0 8,0 8,6 1,0 2,0 2,0 1,0 3,1 0,9 2,0 1,4 2,3 3,0 100,0% 3,0

3 10,0 4,0 1,0 1,0 10,0 3,0 1,0 2,8 0,8 8,0 5,6 6,4 7,6 100,0% 7,6

4 10,0 7,0 1,0 5,0 8,0 5,0 1,0 3,9 1,2 6,0 4,2 5,4 6,8 90,0% 6,8

5 10,0 10,0 10,0 1,0 10,0 6,0 8,0 6,5 1,9 10,0 7,0 8,9 10,0 90,0% 10,0

6 10,0 8,0 1,0 9,2 10,0 1,0 1,0 3,6 1,1 10,0 7,0 8,1 0,0 100,0% 8,1

7 10,0 9,0 9,1 1,0 6,0 4,0 1,0 4,1 1,2 8,5 6,0 7,2 0,0 100,0% 7,2

8 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 30,0% 0,4

9 10,0 9,0 9,6 9,8 8,0 10,0 4,0 8,3 2,5 6,5 4,6 7,0 8,6 100,0% 8,6

10 10,0 10,0 10,0 1,0 8,0 7,0 1,0 4,8 1,4 8,0 5,6 7,0 9,0 100,0% 9,0

11 10,0 9,0 1,0 1,0 6,0 4,0 1,0 3,0 0,9 9,0 6,3 7,2 9,8 100,0% 9,8

12 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,2 0,4 9,0 6,3 6,7 0,0 70,0% 6,7

13 1,0 9,0 8,6 1,0 1,0 5,0 1,0 2,3 0,7 2,0 1,4 2,1 2,3 90,0% 2,3

14 10,0 10,0 9,7 9,5 8,0 10,0 1,0 6,9 2,1 9,0 6,3 8,4 0,0 100,0% 8,4

15 10,0 7,0 9,6 10,0 10,0 1,0 2,0 5,4 1,6 7,5 5,3 6,9 0,0 100,0% 6,9

16 10,0 9,0 8,6 8,8 1,0 6,0 4,0 5,6 1,7 6,0 4,2 5,9 6,7 100,0% 6,7

17 10,0 9,0 7,1 10,0 1,0 6,0 10,0 6,3 1,9 7,5 5,3 7,1 0,0 100,0% 7,1

18 10,0 10,0 9,7 9,2 10,0 4,0 1,0 6,2 1,9 7,5 5,3 7,1 0,0 100,0% 7,1

19 1,0 4,0 8,1 7,8 1,0 1,0 1,0 2,2 0,7 2,5 1,8 2,4 2,5 40,0% 2,5

20 10,0 10,0 10,0 6,7 8,0 5,0 1,0 6,0 1,8 6,0 4,2 6,0 0,0 90,0% 6,0

21 1,0 10,0 9,0 8,8 1,0 1,0 1,0 2,6 0,8 6,5 4,6 5,3 5,8 100,0% 5,8

22 10,0 8,0 10,0 1,0 4,0 4,0 1,0 3,9 1,2 4,5 3,2 4,3 7,0 100,0% 7,0

(8) Nota da recuperação.

(9) Nota final, considerando a maior entre a nota total e a recuperação.

Rec.

(2) Notas dos testes online.

(3) Média geométrica entre os trabalhos extraclasse e os testes online.

(4) Nota das atividades com peso 3.

(5) Nota da prova. Máxima nota: 10.

(6) Nota da prova ponderada com peso 7.

(7) Nota todal: atividades + prova

Resultado parcial do primeiro bimestre
Atividades

Aluno Prova

(2)

Legenda:

(1) Trabalho extraclasse.

 
 

O Quadro 2 traz o resultado parcial do primeiro bimestre, com as 

notas apuradas nas atividades realizadas no Moodle, a prova 

presencial que também foi realizada no Moodle, e a apuração da 

nota final após a recuperação. A recuperação foi oferecida a todos 

os alunos, inclusive aqueles que obtiveram média superior a 6 

(seis). Com isso, foi dada oportunidade de recuperação àqueles 

alunos que por ventura não obtiveram bom rendimento durante os 

testes, mas que conseguiram se recuperar no geral. O intuito dessa 

medida foi avaliar os alunos no tocante ao alcance dos objetivos do 

bimestre, uma vez que a nota final deveria apenas representar o 

quanto o aluno conseguiu atingir de um dado objetivo planejado, 

opinião de Moretto [11]. 

Para analisar os resultados desta primeira fase, foi utilizada a 

ferramenta estatística SPSS – Statistical Package for the Social 

Sciences para processar os dados obtidos após a apuração final do 

bimestre. Para tanto, foi executada uma rotina de regressão 

logística, conforme o modelo descrito na Equação 2 [16]. 

 

Onde:  

 objetivo representa se o aluno atingiu nota maior que 6; 

 1-objetivo representa o aluno que não atingiu nota maior que 6; 

 β0 é o coeficiente linear; 

 βMG xMG é a média geométrica com seu coeficiente angular; 

 βprova xprova é a nota na prova com seu coeficiente angular; e 

 βfreq xfreq é a frequência do aluno no período. 

Equação 2. Modelo logístico da apuração do resultado do 
processo ensino-aprendizagem 

Ao executar o procedimento estatístico, obteve-se significância 

relevante para todas as variáveis explicativas, além de uma medida 

de ajuste Pseudo R2 Cox Snell igual a 0,357. Ou seja, segundo 

parâmetros indicados pela própria ferramenta, o modelo pode ser 

explicado em aproximadamente 35,7% dos casos. 

A regressão logística dispõe de uma estatística conhecida por 

Exp(β) que indica o rateio das chances (odds ratio) de ocorrência 

do dado binário de referência, neste caso os alunos que alcançaram 

o objetivo mínimo, em relação ao sem complemento, ou seja, os 

alunos que não alcançaram o objetivo traçado. Assim, a ferramenta 

estatística revelou o rateio das chances para cada uma das três 

variáveis explicativas, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1. Resultado da análise da regressão logística 

 

Para a amostra analisada, as chances de sucesso de um aluno dado 

um determinado objetivo planejado, tendo em vista seu 

desempenho nas atividades propostas pode ser 19,8% (1,198-

1=0,198) maior do que os que menos realizam as atividades, ao 

passo que os alunos com mais frequência têm 19,092 vezes mais 

chances de sucesso do que os mais faltosos. 

10. MELHORIA CONTÍNUA 
 

O ciclo PDCA sugere que a execução de uma determinada ação 

seja planejada segundo a avaliação, ou checagem, realizada na 

instância anterior de um processo, de modo a corrigir possíveis 

falhas detectadas ao longo do processo, sobretudo implementando 

modificações que tragam mais eficiência em relação aos seus 

objetivos. 



600

A partir dos dados coletados e analisados, foram identificados 

pontos de melhoria que foram aplicados no planejamento da 

disciplina a ser ofertada à turma seguinte, primeiramente no tocante 

às práticas diárias, com intuito de reforçar o aprendizado e 

controlar melhor a execução prática do aluno em sala de aula, uma 

vez que alguns alunos não realizavam o estudo diário como 

recomendado, deixando-os para outro dia. Além disso, foram 

planejadas outras atividades lúdicas, porém, motivadoras e 

desafiadoras onde se intentou trazer os alunos para o pensamento 

lógico, por exemplo, o “Jogo das Memórias”, onde os alunos 

teriam que controlar os dados numa memória computacional 

simulada a partir de estímulos colocados por cada aluno em um 

tabuleiro vertical posicionado sobre a lousa. Outra mudança 

proposta no novo planejamento foi o projeto final da disciplina 

com intuito de integrar e concretizar todos os conceitos abordados 

durante o ano letivo. Estes resultados não foram tabulados ainda, 

mas servirão para um trabalho futuro e até mesmo para 

retroalimentar outro ciclo de melhoria. 

11. CONCLUSÕES 
Os negócios têm seus objetivos, assim como seus processos 

internos. Assumindo que a educação se assemelha a um negócio, 

seja com ou sem finalidade lucrativa, e que o objetivo seja 

proporcionar aos alunos uma prestação de serviços onde, ao final, 

estes alunos reconheçam o recebimento de valores morais, 

comportamentais e cognitivos, têm-se ampliada a noção de 

qualidade para além do conceito final que seria: aprovado ou 

reprovado. 

Em suma, é plenamente possível o uso de conceitos BPM nas 

aulas, mesmo que o processo de ensino seja considerado 

humanizado e demasiadamente abstrato. O que se pretende não é 

concretizar o ensino, mas utilizar ferramentas computacionais e 

conceitos de gestão que irão auxiliar o professor para que os 

objetivos sejam alcançados. Neste caso, o serviço prestado pela 

Instituição entregará valor ao cliente e atingirá seu objetivo. 

O estudo revelou também, através dos resultados da primeira fase, 

que os alunos mais envolvidos com as tarefas online, assim como 

os que mais frequentam têm mais chances de obterem êxito no 

atingimento dos objetivos estabelecidos no planejamento do 

professor que utilizar o método aqui apresentado, pois tanto as 

aulas expositivas e exemplificativas possuem importância, quanto 

as atividades extraclasses, tais as como resoluções de problemas e 

complementam o conjunto de medidas auxiliares do aprendizado. 

Os testes online possuem a característica de acompanhamento da 

evolução do aprendizado do aluno, proporcionando ao professor 

uma importante ferramenta que, aliada a um planejamento aula a 

aula, pode contribuir para o atingimento dos objetivos e para 

cumprir a missão do processo ensino-aprendizagem. 

Contudo, o modelo de processo ensino-aprendizado utilizado nesta 

pesquisa sugere que a cada ciclo se possa implementar uma ou 

mais modificações, a fim de buscar melhores resultados em relação 

aos objetivos definidos para a disciplina a ser desenvolvida pelo 

professor, culminando por melhorar a eficiência a entrega de valor 

ao principal interessado, o aluno. 
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ABSTRACT 
This paper aims to carry out a comparative study among screen 

recording programs, as well as presenting the tool ScreenToGif, 

which was developed by the author. They are used for creating 

materials like tutorials with animations, explanatory and 

illustrative videos, capturing screen activities, among other 

possibilities. Based on the analysis of these tools, resources and 

functionalities are identified to improve ScreenToGif. In order to 

better analyze the information, ScreenToGif was installed and 

used by voluntaries. Data available on the tools websites were 

also taken into consideration when comparing all the programs. It 

is essential to know, analyze and understand the available tools, so 

this research indicates the main resources used in recording screen 

as well as new possibilities for ScreenToGif. 

RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo comparativo 

entre ferramentas de captura de tela em vídeo, bem como 

apresentar a ferramenta ScreenToGif desenvolvida pelo autor. 

Tais ferramentas são utilizadas para construção de materiais como 

tutoriais com animações, construção de vídeos explicativos e 

ilustrativos, captura de atividades de tela, entre outros. Com base 

na análise das ferramentas são identificados recursos, 

funcionalidades e potenciais aprimoramentos para ScreenToGif. 

Para análise e comparação, fez-se a instalação e utilizou-se as 

ferramentas, como também, levantou-se informações disponíveis 

nos respectivos websites. É fundamental conhecer, analisar e 

compreender as ferramentas disponíveis, pois esta investigação 

indica os principais recursos utilizados na captura de tela em 

vídeo e possibilidades para a ferramenta ScreenToGif. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [User Interfaces (D.2.2, H.1.2, I.3.6)]: 

Evaluation/methodology.  

General Terms 
Experimentation, Design, Verification  

Keywords 
Evaluation of user interfaces, Usability, Screen recording. 

1. INTRODUÇÃO 
Dentre os métodos de produção de vídeo disponíveis destaca-se a 

captura de tela, também conhecida como screencast ou screen 

recording. Ferramentas capazes de screencasting devem obter 

quadro a quadro o que está acontecendo na tela (ou telas) de um 

computador, transformando a captura em vídeo ou animação [1]. 

Com a disseminação do acesso a Internet, a utilização de vídeos 

ou animações tem se mostrado um recurso aceito e utilizado em 

distintas situações como: tutoriais em vídeos, geração de conteúdo 

de estudo, substituição de textos e explicações por vídeos, 

exemplificação de situações, entre outas. Uma busca na Wikipedia 

mostra que existem pelo menos 40 diferentes programas de 

screencasting, algumas possuem ambiente multiplataforma, ou 

seja, possuem variações para diferentes plataformas (Windows, 

OS X, Linux). Esses programas foram desenvolvidos por 

empresas diferentes, apesar disso, possuem interface e forma de 

captura de tela em vídeo similar. 

O autor desta pesquisa desenvolveu ao longo dos anos de 2014 e 

2015 uma ferramenta chamada de ScreenToGif. Tal ferramenta 

permite a captura da tela de um computador entre outras formas, 

captura de câmera webcam e quadro virtual, possibilitando a 

edição desta gravação com um editor integrado. No final de 2015, 

a ferramenta sofreu grandes alterações em seu projeto (tanto 

visuais como mudanças na plataforma de desenvolvimento), se 

transformando em um gravador e editor de gravações, capaz de 

editar vídeos ou animações codificadas. As alterações impostas 

pelo autor, em conjunto com as necessidades da comunidade (a 

ferramenta possui código aberto e disponibiliza um fórum em um 

website, permitindo a interação e avaliação dos usuários), 

acabaram por evidenciar problemas de usabilidade que podem 

fazer com que os usuários evitem o uso da mesma por 

dificuldades como reconhecer os elementos da interface, ou ainda, 

compreender as funcionalidades.  

Neste sentido, a área de usabilidade de sistemas pode contribuir 

indicando melhorias para a ferramenta. Nielsen [2] comenta que 

usabilidade é sinônimo de facilidade de uso. Se um produto é fácil 

de usar, o usuário pode de forma mais compreensível aprender e 

ter maior produtividade, bem como, memorizar as operações de 

maneira mais natural e cometer um número menor de equívocos. 

Krug [3] caracteriza usabilidade como uma certificação que algo 

funcione bem, garantindo que uma pessoa sem conhecimentos 

avançados, possa usar uma ferramenta para a sua finalidade 

pretendida, sem frustações ou barreiras. 

No entanto para além dos estudos sobre Interface Homem-

Computador, aplicar princípios e realizar testes orientados pela 

área de usabilidade, no projeto de criação e adequação de uma 

ferramenta computacional é importante que se realize um 

levantamento de ferramentas de screencast disponíveis e se faça 

uma análise e um comparativo entre elas. Assim, é objetivo deste 

trabalho compartilhar com a comunidade que pesquisa sobre 

tecnologias na educação um estudo comparativo sobre 

ferramentas de captura de tela em vídeo, incluindo a ferramenta 

desenvolvida pelo autor deste trabalho. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 trata das 

ferramentas de captura de tela em vídeo e realiza uma comparação 

entre elas. Na seção 3 é apresentada a ferramenta ScreenToGif e 

seus recursos. Na seção 4 tem-se a conclusão e trabalhos futuros. 

Por fim, na seção 5, as referências utilizadas nesta pesquisa.  

2. FERRAMENTAS DE CAPTURA DE 
TELA EM VÍDEO 
Esta seção consiste na descrição de um grupo de ferramentas de 

captura de tela em vídeo. As ferramentas relacionadas foram 

obtidas por meio de uma pesquisa no site de buscas Bing. Um 

total de 20 ferramentas foram pré-selecionadas, mas apenas 6 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 601  - 606. Santiago de Chile.
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escolhidas devido a similaridades com a ferramenta ScreenToGif. 

Para análise e comparação, fez-se uso na prática as ferramentas, 

como também, levantou-se informações disponíveis nos 

respectivos websites. É fundamental conhecer, analisar e 

compreender as ferramentas disponíveis, pois esta investigação 

indica os recursos principais utilizados na captura de tela em 

vídeo e possibilidades para a ferramenta ScreenToGif. 

2.1. Any Video Recorder  
Any Video Recorder é uma ferramenta de captura de tela criada 

pela empresa AnvSoft em conjunto com outras ferramentas de 

manipulação de mídias digitais (distribuídas separadamente). Esta 

ferramenta permite apenas a captura de uma parte da tela que deve 

ser selecionada antes do processo de gravação começar. Após a 

captura, o programa une o vídeo com o áudio obtido pelo 

microfone e salva diretamente na pasta destino (diretório de saída) 

[4]. Por ser uma ferramenta simples e sem muitos recursos, é 

necessário obter outros aplicativos, por exemplo, para editar a 

gravação e remover ou adicionar elementos visuais. 

A página inicial (Figura 1) possui duas abas, com configurações 

relativas aos arquivos gerados durante ou após a captura, assim 

como a taxa de quadros por segundo e o bit rate do vídeo (taxa de 

dados por segundo). Logo abaixo está o botão de “Gravar Agora” 
que abre o retângulo de gravação (porém não começa a captura). 

 

Figura 1. Página Inicial. Fonte: [4] 
 

A área de captura é definida por um retângulo (inicialmente 

vermelho) que pode ser arrastado e redimensionado conforme a 

necessidade (Figura 2). Para iniciar a captura é disponibilizado o 

uso de atalhos de teclado ou clique manual no botão REC (record) 

e para encerrar a captura, as mesmas opções anteriores estão 

disponíveis, como a de parada automática (auto stop), definida na 

grandeza de minutos. 

 

Figura 2. Retângulo de captura. Fonte: [4]  
 

Após a captura, o aplicativo entra em modo de codificação da 

captura em vídeo (transformando os quadros capturados em 

vídeo), abrindo a pasta destino e retornando para a página 

principal (Figura 1), sem confirmação do resultado obtido por 

meio de mensagens ou avisos. 

2.2. BB Flashback 5 
BB Flashback 5 é uma ferramenta mais complexa de captura, em 

comparação com a ferramenta anterior, que apresenta mais opções 

de personalização, assim como seu próprio editor de gravações. 

Foi desenvolvido pela Blackberry Software [5]. 

 
Figura 3. Página Inicial. Fonte: [5]  

Assim como a ferramenta anterior, ao executar o aplicativo, o 

usuário é apresentado a uma página inicial (Figura 3) que 

disponibiliza a opção de gravar a tela ou editar uma gravação 

existente (todas as gravações são salvas inicialmente em um 

arquivo flashback recording, “.fbr”). Ao escolher a opção para 
gravar a tela é possível selecionar entre capturar a tela inteira, 

apenas alguma parte ou uma janela, junto com a opção de incluir 

o áudio do microfone e/ou um picture-in-picture da câmera (é 

adicionado um pequeno retângulo no canto da gravação com a 

imagem da câmera). 

 

Figura 4. Página Pós-Gravação. Fonte: [5]  
 

Após a captura, uma janela é exibida com as opções de abrir a 

captura para edição, compartilhar para algum website (como 

youtube) ou exportar para vídeo e salvar no disco local (Figura 4). 

O editor de gravações possui uma interface dividida em três áreas 

principais (Figura 5), o visualizador de quadros, a lista de quadros 
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(key frame list) e o painel com as ações. A lista de quadros 

trabalha com o conceito de camadas, cada objeto adicionado na 

gravação permanece em uma camada diferente, sendo possível 

remover as camadas não desejadas. 

 

Figura 5. Editor. Fonte: [5]  

2.3. Cam Studio 
Cam Studio é um aplicativo de captura de tela capaz de exportar 

para vídeo ou animação em flash (.swf). Possui apenas uma tela 

central onde é possível configurar a captura, selecionar a região, 

definir o tipo de saída de exportação e adicionar efeitos a 

gravação (Figura 6) [6]. 

 

Figura 6. Janela principal. Fonte: [6]  

É possível reduzir o tamanho da janela para não atrapalhar o 

processo de captura, assim ignorando as informações exibidas 

durante a captura sobre tamanho do arquivo de saída, tempo total 

e taxa de quadros por segundo. O usuário pode escolher a área de 

gravação como região personalizada, tela cheia ou escolher gravar 

diretamente a tela de algum programa. Se selecionada a opção de 

região personalizada, o usuário desenha um retângulo na tela, 

escolhendo a posição de tamanho da área que deseja capturar. 

Após finalizar a captura, escolhe o arquivo de destino, não sendo 

possível editar o vídeo. Todas as formas de edição (anotações, 

efeitos e desenhos) devem ser adicionadas durante o processo. 

2.4. Grabilla 
Ferramenta de captura de tela Grabilla é de código aberto (open-

source) e está disponível para Windows e OS X. Consiste em uma 

janela pequena posicionada automaticamente no canto inferior 

direito, que possui uma lupa informando a posição exata do cursor 

(Figura 7) [7]. 

 

Figura 7. Janela principal. Fonte: [7]  

Ao executar o aplicativo pelo atalho na área de trabalho, entra-se 

diretamente em modo de seleção do retângulo de captura, porém 

pode ser cancelado ao mover o cursor para cima da janela da 

ferramenta. É possível a captura de screenshots ou vídeos 

exportados para GIF ou MP4. Por não ter editor, após parar a 

captura, a aplicação entra em modo de codificação de vídeo (caso 

o modo de captura de vídeo seja selecionado) e, após concluir essa 

etapa, acaba por fechar a janela principal, sendo necessário 

novamente executá-la pelo atalho na área de trabalho. 

2.5. HyperCam 2 
HyperCam 2 é uma ferramenta de captura de tela desenvolvida 

por Hyperionics. Consiste um uma janela principal que permite 

gerenciar, por meio de abas, os aspectos da captura, como a região 

de escolha, as teclas de atalho, opções da codificação e 

propriedades da captura de áudio (microfone e áudio do sistema) 

(Figura 8) [8]. 

 
Figura 8. Janela principal. Fonte: [8]  
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O método de captura é similar aos demais programas apresentados 

anteriormente. O usuário deve selecionar uma região ou janela e 

começar a gravar, porém este programa permite deixar sua janela 

principal em exibição durante o processo. Não possui editor 

embutido e nem é capaz de personalizar a captura, exceto 

selecionar a área. 

2.6. Open Broadcast Software 
É uma ferramenta de captura e streaming (transmissão) de dados. 

Diferencia-se das outras ferramentas citadas por ser voltada para o 

meio de captura de jogos em tela cheia e por permitir a 

transmissão ao vivo, por exemplo a canais do YouTube [9]. 

 

Figura 9. Janela principal com a pré-visualização. Fonte: [9]  

Por possuir o elemento de transmissão ao vivo, a ferramenta 

dispõe de uma pré-visualização (Figura 9) e um editor dinâmico 

que permite editar a cena, adicionando elementos visuais como 

por exemplo, outras fontes de vídeo (webcam, jogos em tela 

cheia, outros monitores) e transições entre essas fontes (Figura 

10). 

 

Figura 10. Opção de transição entre cenas. Fonte: [9] 

2.7. Comparativo das ferramentas 
A Tabela 1 apresenta um comparativo das seis ferramentas e 

descreve brevemente os detalhes técnicos dos programas 

apresentados, que tem como características principais de análise: 

(1) se dispõe de captura de tela embutida ou se necessita de uma 

fonte de vídeo externa (coluna Gravação); (2) se permite a edição 

dessas gravações (coluna Edição) e; (3) se possui código aberto 

(coluna Código-Aberto).  

Tabela 1. Comparativo entre as ferramentas. 

 
Essas informações foram obtidas por meio da utilização dos 

aplicativos pelo autor desta pesquisa, em complemento às 

informações disponíveis nos websites respectivos. A plataforma 

de escolha do autor foi à plataforma Windows, por isso todas as 

ferramentas relacionadas são capazes de executar nela. Quase 

todas as ferramentas são grátis, menos a ferramenta BB 

FlashBack. No entanto esta é a única ferramenta que apresenta um 

editor integrado. 

As seis ferramentas apresentadas foram escolhidas por meio de 

uma pesquisa por programas de captura de tela gratuitos, e 

filtradas pela semelhança de certos aspectos, como a possibilidade 

de gravação. Muitas dessas ferramentas possuem código aberto, 

permitindo que a comunidade possa auxiliar na solução de erros 

ou propor melhorias. Todas as ferramentas selecionadas permitem 

a captura, mas nem todas seguem o padrão do “retângulo de 
captura”, por exemplo, o Open Broadcast Software (OBS) permite 

apenas a captura em tela cheia. O retângulo de captura é um 

elemento visual que informa ao usuário qual parte da sua tela está 

sendo capturada. Consiste em um quadro vazado (wireframe) de 

não mais do que 5 pixels (cinco pontos de espessura).  

Apenas três ferramentas possuem uma forma de edição de 

gravações, edição pós-gravação (BB Flashback) e edição durante 

a gravação (CamStudio e OBS). A edição pós-gravação do BB 

Flashback, por motivos lógicos (espaço, utilização de recursos, 

limitações do sistema operacional), é mais completa do que a 

edição durante a gravação fornecida pelos outros dois programas. 

Um dos pontos importantes presentes na ferramenta BB Flashback 

é a possibilidade de exportar gravações para uma quantidade 

maior de formatos de vídeo. 

3. SCREENTOGIF 
A ferramenta ScreenToGif, desenvolvida pelo autor deste 

trabalho, contém funcionalidades como gravar a tela, editar a 

gravação e salvar a animação, entre outras. A ferramenta está 

disponível atualmente pelo website Github 

(https://github.com/NickeManarin/ScreenToGif). A versão da 

ferramenta ScreenToGif que se apresenta aqui é a versão 2.0, 

lançada a público em 22 de abril de 2016 

(https://screentogif.codeplex.com/releases/view/621383). 

Ressalta-se que a ferramenta possui um desenvolvimento ativo, 

até mesmo durante a execução desta pesquisa. Aspectos podem 

ser aprimorados e/ou adicionados de acordo com o tempo e 

necessidades percebidas nos testes de usabilidade e avaliações dos 

usuários. 
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ScreenToGif permite a captura da tela do computador, assim 

como o vídeo de uma câmera (webcam), ilustrações ou desenhos 

em um quadro virtual, disponibilizando um editor integrado após 

a captura. O usuário inicialmente depara-se com a tela inicial do 

aplicativo (Figura 11). A tela inicial exibe botões, três dos quais 

garantem acesso aos modos de captura.  

 
Figura 11. Página inicial do ScreenToGif. Fonte: do autor.  

O primeiro modo é a captura de tela (Figura 12), que permite a 

captura de uma região da tela, conforme o usuário redimensiona o 

retângulo de captura. 

 

Figura 12. Gravador de tela. Fonte: do autor.  

O segundo modo de captura é o de vídeo da câmera (webcam). 

Este modo permite a captura dos dispositivos de vídeo 

disponíveis. Na imagem de exemplo da figura 13, o computador 

não possuía um dispositivo de vídeo. 

 

Figura 13. Gravador de vídeo da câmera. Fonte: do autor.  

O terceiro modo de captura é o do quadro virtual (Figura 14). 

Neste modo, o usuário pode desenhar na janela enquanto a captura 

está sendo executada. 

 

Figura 14. Gravador do quadro virtual. Fonte: do autor.  

A tela de opções (Figura 15) permite a configuração de diversos 

elementos, como por exemplo, a escolha da “tela inicial” do 
aplicativo, assim como opções de imagem e idioma da interface. 

 

 

Figura 15. Janela de opções. Fonte: do autor.  

O editor é a área central do aplicativo, nele é possível editar 

gravações ou até imagens e vídeos já codificados (Figura 16). 

 

Figura 16. Editor. Fonte: do autor. 
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Após escolher salvar a gravação, uma janela chamada de 

“codificador” é responsável por converter a lista de quadros em 
uma animação no formato GIF ou vídeo AVI (Figura 17). 

 

Figura 17. Codificador. Fonte: do autor.  

O usuário tem a opção de enviar sugestões ou avisos de erros na 

aplicação por meio da janela de comentários (Figura 18). Nela é 

possível enviar arquivos de log contendo informações a respeitos 

de erros. 

 

Figura 18. Enviar Comentários. Fonte: do autor. 

A Tabela 2 adiciona a ferramenta ScreenToGif ao comparativo 

das ferramentas (discutido na seção 2.7) realizando a avaliação 

com base nos mesmas características de análise. ScreenToGif, 

portanto, dispõe de captura de tela embutida, permite a edição das 

gravações e possui código aberto.  

Tabela 2. Comparativo com a ferramenta ScreenToGif. 

 

4. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
O presente trabalho realizou uma discussão e análise sobre 

ferramentas de captura de tela em vídeo, em especial, apresentou a 

ferramenta ScreenToGif. Ferramentas de captura de tela, 

principalmente as ferramentas de captura em vídeo ou animação, 

podem apoiar na construção de materiais educacionais como 

tutoriais em vídeo ou animado, demonstrações em vídeo, captura 

de atividades de tela para exemplificações, criação de conteúdos 

mais complexos, entre outras alterativas. 

Conhecer, experienciar e comparar ferramentas que possuam 

características similares a ScreenToGif, permite identificar novas 

possibilidades e funcionalidades. Une-se a esta experiência 

vivenciada com as ferramentas e discutidas neste artigo, a 

necessidade de uma avaliação da usabilidade para ScreenToGif. 

Atualmente, tal avaliação é relatada pelos usuários da ferramenta 

que podem enviar sugestões ou avisos de erros na aplicação por 

meio da janela de comentários (Figura 18). 

A comparação entre as ferramentas foi necessária para responder 

questões que surgem durante o processo de design, 

desenvolvimento e melhoria da ferramenta. Com base nos dados 

levantados neste estudo, definiu-se uma proposta de testes de 

usabilidade da ScreenToGif, que por meio de critérios de 

avaliação definidos e um roteiro para o teste, será aplicado como 

trabalho futuro. Os testes irão focar no uso da ferramenta, na 

facilidade ou obstáculo do usuário em realizar tarefas e utilizar os 

recursos do ScreenToGif. Pretende-se com isto, tornar a 

ferramenta cada vez mais simples e intuitiva para seus usuários. 

ScreenToGif está disponível para uso da comunidade acadêmica 

no site  https://screentogif.codeplex.com/ e seu código-fonte em 

Github (https://github.com/NickeManarin/ScreenToGif). 
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ABSTRACT 

This article describes a new way to analyze human behavior: 

Serious games. Os human cognitive profiles are observed 

dynamically through a computational intelligence. There is a 

description of how metacognitive screens and computer screens 

able to point cognitive signatures of players are developed. The 

paper presents a practical application: Game Smart of Flying 

Letters. 

RESUMO 
Este artigo descreve uma nova forma de analise do 

comportamento humano: games inteligentes.Os perfis cognitivos 

humanos são observados de forma dinâmica por intermédio de 

uma inteligência computacional. Há uma descrição de como são 

desenvolvidos os crivos metacognitivos e os crivos 

computacionais capazes de apontar assinaturas cognitivas dos 

jogadores. O artigo apresenta uma aplicação prática: Game 

Inteligente das Cartas Voadoras.  

  

Keywords 

"Games Serious", "Metacognition", "Cognitive Analysis", "Riddle 

Metacognitive". 

1. INTRODUCTION 
A proposta de utilizar os jogos como ferramenta para educação 

não é recente. Mas o conceito de Game Inteligente é inovador. 

Antes de qualquer definição, há uma diferença básica entre os 

termos “Jogos Educativos” e “Games Inteligentes” que 
precisamos estabelecer.  Os jogos educativos estão no mercado há 

algum tempo e a proposta consiste em de uma forma lúdica 

aumentar o nível de informação dos conteúdos didáticos do 

jogador (3).  

Nos games inteligentes além de proporcionar ao jogador desafios 

calculados para interferir no processo de aumento de cognição, há 

a oportunidade de captura de informações durante o jogo que 

possibilita medir dimensões da sua cognição, armazenar dados 

pertinentes e comparar informações sobre a sua lógica mental (4). 

A construção do crivo metacognitivo é outro ponto chave para a 

construção de banco de dados informativo e dinâmico.  Mas não 

há fórmulas pré-concebidas de modelos de confecção de games 

inteligentes, e sim uma série de etapas sucessivas e simultâneas de 

tarefas que incluem várias áreas de conhecimento (4).  

 O Game das Cartas Voadoras exemplifica a construção 

dos crivos metacognitivos, computacional e como se pode 

desenvolver um banco de informações do comportamento humano 

capaz de apontar assinturas cognitivas. 

 

2. ANÁLISE DE PERFIS COGNITIVOS 
HUMANOS 
A tentativa de análise dos processos mentais humanos é uma 

busca do próprio paradigma da vida (2). A compreensão do 

comportamento humano e sua complexidade são temas 

recorrentes na área da educação, já que as respostas obtidas com 

as pesquisas permitem reformular metodologias de ensino (9).   

Antes do advindo dos mecanismos tecnológicos de captação 

de informações, essa análise do comportamento era realizada por 

intermédio da observação atenta de especialistas. Os resultados 

eram discutíveis já que era uma coleta de dados muitas vezes 

subjetiva. A captação de informações era pautada na linguagem 

corporal, padrões de aparência, estilo de voz e conduta durante a 

avaliação. Esses traços comportamentais ou características quando 

analisados de forma isolada e/ou por vários especialistas 

diferentes, podiam criar falsos perfis confundindo o resultado 

final das pesquisas. (2) 

Segundo Inhelder, discípula de Piaget, esse era um ponto 

crítico na análise de perfis cognitivos humanos. A subjetividade 

do processo de análise no campo de pesquisa fragilizava toda a 

retroalimentação para formação de teorias e consequentemente 

metodologias de educação. Os vários pontos de vista, até mesmo o 

próprio olhar de um mesmo especialista poderia se modificar ao 

longo da mesma pesquisa distorcendo e invalidando por vezes os 

resultados (1)  

Inhelder concluiu que uma solução seria a construção de uma 

inteligência computacional. Por intermédio desse processo, os 

pontos subjetivos elencados por especialistas diversos seriam 

amenizados, para que um crivo computacional descobrisse 

padrões nos processos mentais. Essa inteligência computacional 

poderia apontar padrões reconhecíveis de processos observáveis 

aos olhos dos especialistas e principalmente descobrir padrões 

ocultos dos não observáveis, que a princípio são imperceptíveis 

aos olhos humanos. (1)  

A pesquisa de Piaget e seus discípulos, incluindo Inhelder, 

foi baseada em jogos manipuláveis (3). Nesses os pesquisadores 

utilizavam mecanismos conhecidos de desafios para descrever os 

processos mentais utilizados para a descoberta de soluções. Com 

isso, Piaget descreveu o processo de desenvolvimento cognitivo 

humano em fases cronológicas (10). Inhelder além de traçar uma 

linha cronológica do desenvolvimento, almejou compreender a 

regra generativa desses processos (1). Na época Inhelder também 
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com a utilização de jogos construiu um conhecimento elementar 

sobre os crivos metacognitivos. Hoje ainda se utiliza os jogos 

manipuláveis, mas se deslumbra uma revolução em matéria de 

análise e mediação cognitiva por meio de games inteligentes. (4).  

  

3. GAMES INTELIGENTES  

O game inteligente, que é um jogo virtual, dá suporte para uma 

grande coleta de dados de classificações de níveis de informações 

distintas. Isso porque em sua arquitetura há um design e 

cibernética cognitiva que fomentam a exposição dos processos 

mentais. O objetivo principal do game inteligente é analisar o 

perfil cognitivo dos jogadores e simultaneamente propor uma 

mediação cognitiva para gerar saltos cognitivos. (Marques, 2009). 

 Na estruturação de um game inteligente especifico 

(figura 1) há uma pesquisa a respeito das dimensões dos processos 

mentais a serem analisadas. Essas dimensões configuram o perfil 

neuropedagógico da avaliação cognitiva. A coleta de dados 

principal é conduzida com base nessas dimensões e as respostas 

dos jogadores aos desafios resultam em padrões comuns e padrões 

específicos do comportamentos humanos. (6).  

 

Figura 1 Mapa Conceitual da Dinâmica de Análise 
no Game Inteligente. (Pimentel, 2015) 

 

3.1. CRIVO METACOGNITIVO E O CRIVO 

COMPUTACIONAL. 

O crivo metacognitivo é a base da construção do crivo 

computacional (figura 3). O crivo metacognitivo são os pontos 

que expõem os processos mentais mais importantes para a 

formação da cognição a ser estudada. Parte desses pontos 

evidenciam processos conscientes, os observáveis e alguns irão 

deflagrar pontos do inconsciente, não observáveis. Esses pontos 

são selecionados em suas dimensões neuropedagógicas antes da 

construção do game, assim como, os objetivos, formato, design e 

cibernética do game. O Blue Print (Figura 2) é um documento de 

concepção do game inteligente, em forma de texto sintético, que 

descreve de forma objetiva o que será analisado e de que forma 

(6). 

 

Figura 2 - Esquema modelo do Documento Blue 
Print do Game Inteligente (Pimentel 2015) 

 Juntamente com a construção do crivo metacognitivo o 

desenvolvedor do game também constrói o crivo computacional. 

O crivo computacional possibilita a captura de dados, aponta as 

dimensões pertinentes aos processos mentais investigados, 

armazena os dados importantes, cria uma gestão dos dados 

colhidos e trata os dados para que esses gerem informação útil. A 

Figura 3 apresenta de forma sintética o modelo de arquitetura do 

game inteligente, destacando os crivos metacognitivo e 

computacional (6). 

 

Figura 3 - Modelo Conceitual do Game Inteligente 
(Pimentel, 2015) 

O crivo computacional são recortes (frames) na coleta dos 

dados das ações do jogador durante o jogo. A análise dessas 

informações é realizada segundo um modelo matemático de 

captura de informações criteriosamente selecionado. Esses 

“frames” (1) são o grande diferencial na engenharia de construção 

de um game capaz de capturar dados dos processos mentais 

cognitivos (4). 

 Os crivos metacognitivos resultam num perfil 

quantitativo e qualitativo de análise do comportamento. A partir 

de um inventário dos processos mentais humanos, as 

configurações do design e cibernética metacognitiva do game 

interagem elucidando o desenrolar das atitudes que formam as 

soluções dos jogadores diante dos desafios metacognitivos. Essa 

interação dinâmica entre jogadores e game é um momento único 

que quando criteriosamente analisado pode expor a assinatura 

cognitiva do jogador (6).  

  Portanto, o objetivo da coleta e análise de 

dados é aprender diferentes aspetos da rede de representações 

relevantes para a compreensão da formação dos esquemas 

elementares do jogador, buscando analisá-lo em seu movimento 

de transformação. A escolha do crivo metacognitivo vai em 

direção à identificação de grandes momentos de interação com a 

situação estudada, então a maioria será exposta nos desafios 

metacognitivos propostos nos games. Todas as atitudes dos 

jogadores são capturadas pelo registro do game, mas nem toda 

atitude será estudada. As atitudes pertinentes são previamente 

descritas e essas serão as utilizadas para o resultado da análise da 

assinatura cognitiva (6). 

 

3.2. ASSINATURAS COGNITIVAS 

As assinaturas cognitivas são perfis resultantes na 

solução dos desafios de um único jogador e não, necessariamente, 

comportamentos encontrados na literatura médica. No 

desenvolvimento do crivo metacognitivo o desenvolvedor do 
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game apresenta uma lista de possíveis tipos de perfis cognitivos 

que podem a vir a aparecer no resultado do game. São tabelas de 

modelos prognósticos que apontam atitudes levando em 

consideração as dimensões neuropedagógicas, o objetivo, o design 

e cibernética metacognitiva do game (6).  

 

4. GAME DAS CARTAS VOADORAS 

O Game das Cartas Voadoras tem como objetivo solucionar o 

problema da descrição da mente inovadora, com padrão de 

heurística. As atitudes e os objetos incorporados no game das 

cartas voadoras são criteriosamente escolhidos com a função de 

indicar uma série de comportamentos especificos. Alguns 

caracterizam perfis cognitivos, inclusive de uma inteligência mais 

inclinada ao processo de raciocínio produtivo inovador (6).  

 Por intermédio dos desafios incorporados no game as 

dimensões sistema pessoa, antecipação lógica e transitividade das 

linguagens códigos (figura 4) serão medidas para apontar um 

perfil cognitivo mais característico de um indivíduo inovador. 

Quanto mais o jogador apresentar bons resultados nos desafios 

ligados a essas dimensões neuropedagogicas, mais será provável 

que sua mente tenha um padrão inovador.  

 

 

 

 Figura 4: Dimensões neuropedagogicas 
Game das Cartas Voadoras (Pimentel, 2015) 

 
Então todo planejamento do game se inicia com a 

construção do crivo metacognitivo (Tabela 1). As competências e 

habilidades que os indivíduos apresentam no desenrolar das ações 

na solução de desafios pode ser um indicio para descrever esse 

processo (Inhelder, 1996). Esse percurso pode ser medido, 

armazenado e comparado com padrões já levantados de perfis 

cognitivos de grupos de indivíduos ou até mesmo com analise do 

amadurecimento mental de um único jogador (4, 8). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 1: Crivo Metacognitivo do Game das 
Cartas Voadoras (Pimentel, 2015) 

 
 
 No modelo do crivo computacional (tabela 2) cada 

atitude é separada em várias atitudes com o escore matemático 

equivalente. Com esse processo é possível identificar as atitudes e 

contemplações do jogador de forma quantitativa e qualitativa. Na 

análise quantitativa é contabilizada as atitudes em todo o jogo, 

sem importar o percurso temporal das atitudes. Na forma 

qualitativa a análise é muito mais interessante, pois é possível 

compreender se a atitude cognitiva é majorante ou pejorante (5) 

na solução daquele desafio especifico (6). 
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Tabela 2: Crivo Computacional da Exploração do 
Tabuleiro Virtual do Game das Cartas Voadoras 

(Pimentel, 2015) 

 

O próximo documento é essencial para respaldar a 

integração da teoria com a prática do game: modelo prognóstico. 

São os tipos de perfis cognitivos que podem a vir a aparecer no 

resultado do game. Essas tabelas o desenvolvedor do game aponta 

levando em consideração a estruturação teórica, o senso comum e 

a cibernética metacognitiva do game.  

 

 

Figura 5: Modelo Prognóstico do Game das 
Cartas Voadoras (Pimentel, 2015) 

 

Tabela 3: Tabela de Modelo Prognóstico do Game 
das Cartas Voadoras (Pimentel, 2015) 

 

 O prognóstico dos jogadores é o objetivo mais 

importante do game inteligente. As informações contidas no 

gráfico do prognóstico do jogador apresentam o caminho para 

transformar os processos mentais inadequados. A mediação 

cognitiva personalizada com finalidade de majorar os processos só 

pode acontecer de forma eficaz caso a analise seja realizada nas 

dimensões neuropedagogicas coerentes com o que está sendo 

pesquisado. (6).   

 O gráfico final dos resultados das atitudes dos jogadores 

é uma foto da assinatura cognitiva do jogador. O seu caráter é 

informativo que tem um potencial identificador quando 

comparado com outras informações. Diagnósticos clínicos, 

pedagógicos, entrevistas, avaliações comparativas com grupos 

semelhantes ou diferentes acrescentam informações que 

possibilitam uma real analise cognitiva. (6). 
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Figura 1 Resultado da Tabela do Crivo 
Computacional do Game das Cartas Voadoras 

(Pimentel, 2015). 

 

 

 
  

 
Figura 2 Resultado da Tabela de Atitudes do 
Game das Cartas Voadoras (Pimentel, 2015). 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Os Games Inteligentes propõem indiscutivelmente uma 

transformação na análise comportamental dos jogadores. Esse 

novo lugar será digno de muitas pesquisas e dúvidas que serão 

percorridas e fomentadas por toda a parte principalmente no 

ambiente escolar. Por isso, Games Inteligentes é mais do que uma 

pretensão educacional, pois não está ocupando um lugar de 

reflexão sobre metodologias de ensino. A proposta é 

democratização do conhecimento dos processos cognitivos e com 

isso desenvolvimento da capacidade elementar de cada indivíduo. 

As múltiplas formas de análise da assinatura cognitiva 

fazem desse processo uma área infinita em sua capacidade de 

expansão. O potencial transformador é imenso por conta da 

comunicação fluida por meio dessa interface cibernética 

metacognitiva do game. O ambiente escolar já não é o mesmo, os 

alunos estão distantes de serem os mesmos e as soluções precisam 

ser diferentes.  

 Fomentar a metacognição no outro é permitir que a 

coragem surja de dentro para fora e a vontade cresça para 

percorrer o caminho libertador do conhecimento. Mas para isso 

seja mais do que uma refinada filosofia otimista e passe a ser uma 

realidade no ambiente educacional é preciso que a dúvida não 

morra. As pesquisas sobre games inteligentes estão ganhando 

forma, beleza e acima de tudo eficiência. 
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ABSTRACT 
The development of educational game for users with intellectual 

disability requires attention about the technical aspects of software 

engineering and others related to learning, in order to ensure the 

quality, since the use of educational games promotes learning, 

stimulus and interaction between the computer and users. There is 

little attention about verifying the real necessities of the user. The 

consequence is the difficulty for the user to interact with the 

software, and this causes a lack of interest. This paper proposes 

usability evaluations in the development process of an educational 

game for users with intellectual disabilities in order to ensure 

software quality. 

RESUMO 

No desenvolvimento de jogos educativos para usuários com 

deficiência intelectual deve-se preocupar com os aspectos técnicos 

da Engenharia de Software e com os aspectos relativos à 

aprendizagem para garantir a qualidade do software, pois o uso de 

jogos educativos promove a aprendizagem, o estímulo e a interação 

com o computador. Tendo em vista que há pouca ou nenhuma 

preocupação em verificar o que o usuário realmente necessita gera 

dificuldade do usuário em interagir com o software, causando uma 

desmotivação no uso do mesmo. Este trabalho propõe avaliações 

de usabilidade no processo de desenvolvimento de um jogo 

educativo para jovens com deficiência intelectual, a fim de garantir 

a qualidade do software. 

Descritor de Categorias e Assunto 
K.8.0 [Personal computing]: General - games. 

H.3.4 [Information storage and retrieval]: Systems and 

Software – Performance evaluation (efficiency and effectiven). 

Termos Gerais 
Documentation, Performance, Design, Experimentation, Human 

Factors, Legal Aspects, Verification. 

Palavras Chaves 
Software Educacional, Avaliação de Usabilidade, Deficiência 

Intelectual.  

1. INTRODUÇÃO 
Os jogos educacionais estão sendo cada vez mais utilizados no 

processo de ensino-aprendizagem [5]. O uso do computador como 

ferramenta educacional tem sido visto como uma alternativa que 

permite adquirir um aprendizado por meio da resolução de 

problemas e da comunicação, propiciando uma educação mais 

prazerosa [15].  

No que diz respeito a jogos educacionais para usuários com 

deficiência, é preciso que haja uma preocupação mais específica ao 

desenvolver e aplicar os testes. Pois, conhecer o perfil do usuário 

final é primordial para a boa aceitação do jogo [1]. Cada perfil de 

usuário tem suas particularidades e suas expectativas quanto a 

utilização dos sistemas [10]. E pessoas com Deficiência Intelectual 

(DI) são caracterizadas por limitações significativas tanto no 

funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo 

expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas [12]. 

Devido às limitações motoras e cognitivas, deficientes intelectuais 

necessitam de atividades lúdicas no seu dia a dia [9]. É importante 

desenvolver e aplicar os testes para atender esse grupo de usuários, 

pois jogos educativos promovem a aprendizagem e o estímulo de 

usuários com DI, ajudando-o na construção do processo de 

conceituação e no desenvolvimento de habilidades importantes [9]. 

Muitos jogos educacionais aplicados à deficientes intelectuais não 

são voltados para este tipo de usuário. Devido à carência deste tipo 

de software as instituições de ensino acabam utilizando jogos que 

foram desenvolvidos para um público-alvo sem nenhuma síndrome 

ou necessidade especial [2]. Por consequência disso, muitos 

usuários apresentam dificuldade em interagir com o software, 

gerando uma desmotivação em utilizá-lo. Atualmente, a avaliação 

dos jogos educacionais geralmente é limitada e, muitas vezes, 

inexistente [4]. 

A análise da usabilidade de um software está relacionada a uma 

série de variáveis, como: tipo de aplicação em questão, perfil dos 

usuários, contextos de utilização e outros [1]. Portanto, é 

necessária uma abordagem mais específica ao desenvolver e aplicar 

testes com usuários com DI. 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de dois jogos educativos e 

a realização das avaliações de usabilidade no processo de 

desenvolvimento destes jogos. Os jogos visam reforçar a 

aprendizagem de deficientes intelectuais e explorar coordenação 

motora, percepção, lógica, manuseio com o computador de 

usuários com DI de uma forma interativa e divertida. O estudo foi 

realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) Itacoatiara, com os alunos com idade entre onze e quinze 

anos. Estes alunos possuem deficiência intelectual, como síndrome 

de down, autismo e demência de grau leve. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
O presente artigo enfoca duas temáticas: jogos educacionais para 

usuários com deficiencia intelectual e avaliação de usabilidade de 
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softwares desta natureza. A seguir serão aprofundados estes 

conceitos. 

2.1 Jogos Educacionais para Deficientes 
Intelectuais 
Jogos educacionais são recursos de importância significativa na 

aprendizagem, trazendo de forma lúdica e prazerosa o 

desenvolvimento prático dos conhecimentos escolares, podendo 

auxiliar o educador como um recurso a mais em sua prática 

educativa no processo de ensino-aprendizagem [17]. 

Os jogos educacionais podem ser utilizados por diversos públicos, 

inclusive deficientes intelectuais. Considerando-se que alunos com 

deficiência intelectual apresentam dificuldades em assimilar 

conteúdos abstratos, faz-se necessário a utilização de material 

pedagógico concreto, e de estratégias metodológicas práticas para 

que esse aluno desenvolva suas habilidades cognitivas e para 

facilitar a construção do conhecimento [9]. 

O jogo educativo possibilita a prática do intelecto, já que utiliza a 

observação, a atenção, a análise, a imaginação, o vocabulário, a 

linguagem e outras dimensões próprias do ser humano. As 

atividades lúdicas sensibilizam, socializam e conscientizam, 

destacando a importância de aplicá-las nas diferentes fases da 

aprendizagem escolar [9]. O jogo precisa ser simples de usar, fácil 

de acessar, rápido para chegar às suas ferramentas, porém, deve 

permitir o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

de forma adequada e significativa. 

2.2 Usabilidade em Jogos Educacionais 
Segundo Morais [11] a interface assume importância ainda maior 

ao se tratar de software educativo, uma vez que a aprendizagem de 

conteúdos implícitos ao software ocorre mediante o uso da 

interface. Ou seja, a interface do sistema assume também o papel 

de conexão entre usuário e conhecimento.  

Mais especificamente, em jogos educacionais, é essencial 

proporcionar uma experiência significativamente agradável ao 

usuário, pois isto afeta diretamente a jogabilidade e, 

consequentemente favorecerá a aprendizagem. A experiência do 

usuário está relacionada à satisfação de um indivíduo enquanto 

usuário de um produto, sistema ou serviço [14].  

A experiência do usuário pode envolver a percepção de uma pessoa 

aos aspectos de usabilidade e facilidade para alcançar seus 

objetivos numa determinada interação. De acordo com a norma 

ISO 9241-11[6], a usabilidade é definida como “a capacidade de 
um produto ser usado por usuários específicos para atingir 

objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um 

contexto específico de uso”. 

Segundo Piteira e Costa [13], a usabilidade dos softwares de apoio 

à aprendizagem são fatores que afetam o processo de ensino-

aprendizagem. Avaliações de usabilidade de ambientes de 

aprendizagem são importantes na medida em que aprimoram a 

experiência dos usuários, levando-os, também aprimoram a 

experiência dos usuários, levando-os, também, ao aprimoramento 

do processo de aprendizagem [16]. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Veneziano et al [18] apresentam um software educacional de apoio 

à alfabetização de jovens e adultos com deficiência intelectual. O 

software conta com recursos multimídia de áudio e vídeo para 

facilitar a interação do professor com o estudante. Os autores 

tiveram a preocupação em averiguar a parte pedagógica do 

software e, com isso realizaram entrevistas com professores que 

tinham experiência com estudantes com necessidades especiais e 

para coletar informações da interação do usuário com o sistema. O 

artigo não apresentou quais questões foram abordadas com os 

professores nas entrevistas, porém foi possível utilizá-lo como base 

referencial em jogos educativos para portadores de necessidades 

especiais. 

Lányi et al [7] apresentam avaliações de softwares para adultos 

com deficiência intelectual, estes softwares ensinam os usuários a 

se prepararem para o trabalho e para lidar com situações cotidianas 

no trabalho, incluindo a gestão do dinheiro, viajar de forma 

independente. Os autores, apesar de trazerem um exemplo de 

avaliação de jogos educacionais para adultos, contribuíram para 

que o presente artigo tivesse como exemplo um processo de 

avaliação de um jogo educacional voltado para pessoas com DI. 

Lima e Castro [8] propuseram um ambiente colaborativo de 

realidade virtual que auxilia no processo de socialização de 

crianças com autismo, conforme as habilidades da musicoterapia e 

interação social. Os autores relatam superficialmente que foram 

aplicados métodos de avaliação de usabilidade durante o 

desenvolvimento do sistema, com o objetivo de avaliar as 

interfaces a fim de detectar problemas de projeto, fazendo 

recomendações para a eliminação de tais problemas. 

Observou-se que nos jogos acima foram realizadas avaliações 

durante o desenvolvimento, nos quais, professores ou profissionais 

experientes com pessoas com DI foram utilizados nas pesquisas, 

porém houveram poucos relatos sobre a interação de usuários com 

DI com os softwares desenvolvidos. Assim sendo, este é um dos 

maiores diferenciais neste estudo, pois os usuários com DI 

participaram das avaliações dos jogos. 

4. METODOLOGIA 
Esta pesquisa é baseada em uma metodologia experimental, que 

consiste em 3 etapas que podem ser observadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Visão geral da metodologia. 

A primeira etapa consiste em um estudo exploratório realizado 

para um melhor conhecimento e compreensão sobre a necessidade 

do desenvolvimento do jogo. Foram realizadas visitas na APAE, 

nas quais foram coletadas informações, por meio de entrevistas, a 

respeito da parte educacional de alunos com DI, atividades 

curriculares, comportamento e facilidade no uso do computador. 

Durante as visitas em sala de aula foi observado que os alunos 

fazem exercícios dinâmicos de cartas, como o jogo da memória. E 

com isso buscou-se integrar os assuntos que os alunos estavam 

aprendendo em sala de aula nos jogos. O desenvolvimento desses 

jogos, utilizando um computador poderá auxiliar no aprendizado 

dos alunos e incentivá-los a usar o computador. Segundo Mafra 

[9], jogos podem ser úteis tanto para estimular o desenvolvimento 

integral do aluno como para trabalhar conteúdos curriculares.   

Ainda na primeira etapa foi desenvolvido um protótipo funcional 

do jogo, no qual foi realizado um estudo de observação com seis 

alunos da APAE visando não só a viabilidade do jogo, mas 
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também a coleta de requisitos para o desenvolvimento dos jogos. A 

tela principal do protótipo pode ser observada na Figura 2. 

 

Figura 2. Tela principal do prototipo. 

O protótipo do jogo da memória foi desenvolvido por meio do 

JClic. Esta ferramenta possui poucos recursos em relação a 

interface, por isso a tela principal foi desenvolvida seguindo o 

padrão da própria ferramenta.  

Este protótipo foi de suma importância, pois foi possível gerar 

resultados que foram úteis na implementação do jogo. De acordo 

resultados obtidos por meio do estudo de observação, o jogo deve 

ser mais chamativo, as cartas devem ser coloridas, possuir tamanho 

maior, deve-se inserir sons para prender atenção dos usuários.  

5. DESCRIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DOS JOGOS 
O jogo é iniciado com as cartas apresentando as figuras voltadas 

para baixo. A cada jogada o participante escolhe duas cartas, e ao 

serem clicadas é exibida uma animação das cartas sendo giradas, e 

as figuras das mesmas são mostradas ao jogador. Caso as figuras 

sejam iguais, as cartas desaparecem, caso contrário, as cartas 

voltam à posição inicial, com as figuras voltadas para baixo. O 

objetivo do jogo é encontrar todos os pares de figuras no menor 

número de tentativas. Elevar a capacidade de memorização do 

jogador por meio do entretenimento é o objetivo subliminar do jogo 

de memória. 

Os jogos desenvolvidos neste trabalho oferecem uma lista com as 

opções de jogar, para iniciar a partida e jogar novamente quando o 

jogador termina a partida. As partidas são controladas pelo número 

de erros e acertos e finalizadas quando todos os pares forem 

encontrados. Ao encerrar a partida, são apresentados os resultados 

obtidos e é emitido um som de aplauso. Caso o usuário queira jogar 

de novo ele pode clicar em “jogar novamente” e as cartas serão 
embaralhadas aleatoriamente e uma nova partida será iniciada.  

Foram desenvolvidos dois jogos da memória, um com a temática de 

alfabeto, no qual em cada carta possui uma letra do alfabeto em 

destaque, possui também uma imagem com a palavra 

correspondente a letra, e outro com a temática de números. Á 

medida que o usuário vira uma carta é emitido um som 

correspondente ao que apareceu na respectiva carta. Por exemplo, 

se o usuário virou uma carta com a imagem de um cachorro que 

representa a letra C será emitido um som de latido, no caso da 

temática do jogo de alfabeto. Se for a temática do jogo dos 

números, quando o usuário vira uma carta do número um, por 

exemplo, é emitido um áudio com a mensagem “número 1”. 

Os temas, alfabeto e números, foram escolhidos no 

desenvolvimento dos jogos porque durante o estudo exploratório 

eram os assuntos abordados em sala de aula. Para a implementação 

dos jogos foram utilizadas as ferramentas Flash CS6 (usado para 

gerenciar objetos gráficos e sonoros) e FlashDevelop (usado para 

codificar as classes, por meio da linguagem ActionScript), para a 

interface foram utilizadas as ferramentas CorelDraw e Photoshop 

que posteriormente as interfaces foram importadas para o Flash. 

5.1 Telas do jogo 
Os dados coletados durante o estudo de observação do protótipo 

foram importantes, principalmente, para o desenvolvimento das 

telas dos jogos. Foi observado que era preciso deixar a interface 

mais chamativa e colorida, pois alguns alunos tiveram dificuldade 

em diferenciar o fundo da tela do protótipo (Figura 2) com as 

cartas.  

Cada um dos jogos desenvolvidos neste trabalho possuem três 

telas, a Figura 3a representa a interface de abertura da aplicação, 

cuja finalidade é que o jogo não seja iniciado imediatamente, mas 

somente quando o usuário solicitar uma a partida. 

 

a)Interface de abertura    b)Jogo em andamento    c)Tela de final do jogo 

Figura 3. Telas dos jogos. 

A ideia da escolha do layout veio pelo fato dos usuários estarem 

familiarizados com o ambiente de uma sala de aula, como quadro 

negro e etc. Porém, para não ficar limitado somente ao ambiente de 

uma sala de aula, o background do jogo é uma paisagem de um 

campo com um girassol vestido com uma blusa com o símbolo da 

APAE. 

A Figura 3b ilustra a segunda tela, que representa a interface do 

jogo em andamento, mais especificamente, o momento em que 

ainda não foi encontrado nenhum par de cartas. Tanto que todos os 

pares de cartas são mostrados com as figuras voltadas para baixo. 

Cada jogada realizada, a escolha de cartas quaisquer, é 

contabilizada como acerto ou erro, dependendo da coincidência ou 

não da imagem contida nas cartas selecionadas. 

Comparando a interface dos jogos desenvolvidos com o protótipo 

inicialmente projetado, pode-se afirmar que: as cartas foram 

redimensionadas para um tamanho maior para facilitar a visão do 

jogador, que geralmente pode possuir alguma dificuldade de visão. 

Além disso, o verso da carta, que antigamente possuía apenas a cor 

cinza, está mais atrativo com a inserção de um arco-íris e um ponto 

de interrogação. 

A Figura 3c mostra a interface que representa a finalização do 

jogo, que ocorre quando todos os pares de cartas foram 

encontrados, ou seja, quando objetivo principal do jogo é atingido. 

A tela final do jogo apresenta o número total de jogadas realizadas 

durante apartida, distribuídas em número de erros e acertos.  

A Figura 4a mostra a tela principal do jogo da memória com a 

temática das letras do alfabeto. Cada carta possui uma letra do 

alfabeto, uma palavra que possua a inicial da letra a ser 

representada e uma imagem representando a palavra. Todas as 

cartas ao serem viradas emitem um som correspondente à figura da 

carta. Buscando uma diversificação no jogo de memória, foi 

desenvolvido outro jogo do mesmo tipo, porém usando a temática 

de números, como pode ser observado na Figura 4b, que ilustra a 
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tela principal do referido jogo. Assim como no jogo do alfabeto, o 

jogo da memória de números também emite um som quando as 

cartas são viradas. 

 

a)Jogo da memória do alfabeto.      b) Jogo da memória dos números. 

Figura 4. Interfaces dos jogos. 

6. AVALIAÇÃO DOS JOGOS  
A avaliação dos jogos foi realizada por meio de um estudo 

experimental de observação, onde foi realizado um teste de 

usabilidade. O teste consiste em avaliar o desempenho de um 

sistema quando utilizado por usuários. Este tipo de teste é 

considerado o método mais eficaz em avaliar sistemas e protótipos. 

6.1 Planejamento do Estudo  
O planejamento do estudo foi realizado para avaliar a interação dos 

usuários deficientes intelectuais com os jogos educativos 

desenvolvidos. O objetivo do estudo, elaborado conforme o modelo 

GQM (Goal Question Metric), proposto por Basili e Rombach [3], 

é apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Objetivo do estudo segundo GQM [3]. 

Analisar Os jogos desenvolvidos 

Com o propósito de 
Avaliar a interação dos usuários com 

deficiência intelectual com os jogos 

educativos. 

Com respeito a  Satisfação do Usuário 

Do ponto de vista de Usuário 

No contexto de Jogo Educativo 

Para este estudo foram selecionados oito alunos da APAE 

Itacoatiara. Visando a completude dos dados coletados, também 

foram selecionados seis professores experientes no ensino de 

deficientes intelectuais para a avaliação pedagógica do jogo. 

Foram coletados tantos dados objetivos como dados subjetivos em 

um cenário real. Os dados objetivos consistem no desempenho das 

atividades executadas pelos alunos participantes no jogo educativo. 

O segundo conjunto de dados foram coletados por meio de opiniões 

e comentários dos professores da instituição em relação ao uso do 

jogo.  Para avaliação dos jogos foram utilizadas as etapas: 

 Observar Usuário: Um software realizou a gravação da 

tela, do usuário e áudio. Foi registrado o tempo gasto que 

cada participante precisou para concluir o jogo; avaliou-

se o jogo e a interação do usuário. 

 Perguntar aos Professores: Foi aplicado um 

questionário com os professores da APAE para coletar 

opiniões sobre o jogo. 

Na etapa do planejamento foram elaborados os seguintes 

documentos: Formulário de Caracterização do Participante, Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e Questionário sobre 

o jogo. A execução do estudo é detalhada na próxima seção. 

6.2 Execução do Estudo 
Primeiramente foi aplicado um Formulário de Caracterização do 

Participante, que possui questões para informar sobre a deficiência 

do usuário, experiência no uso de computadores e experiência em 

jogos educativos. Esse formulário foi importante para relacionar os 

dados dos participantes com a experiência em jogos e seu 

desempenho no jogo.  

Juntamente com o formulário de caracterização, foi aplicado o 

TCLE. O TCLE é um documento que contém os devidos 

esclarecimentos sobre a pesquisa, no qual o 

participante/responsável autoriza a participação na pesquisa. Tanto 

o Formulário de Caracterização quanto o TCLE foram preenchidos 

pelos responsáveis dos alunos da APAE. 

 O estudo de observação foi realizado na APAE e utilizou-se 

apenas um notebook, e foi aplicado individualmente com os 

participantes. Os usuários não receberam nenhuma descrição a 

respeito do jogo com o propósito de estimular a curiosidade dos 

alunos, eles utilizaram de maneira exploratória.  

Enquanto o participante executava o jogo, foi utilizado o software 

Morae, que é uma solução de software para testes de usabilidade, 

incluindo a gravação da tela, do usuário e áudio. Este software foi 

útil para analisar detalhadamente a interação do usuário com o 

jogo, no que diz respeito ao número de tentativas e tempo de 

execução da tarefa. 

 Para coletar informações sobre os jogos foram aplicados 

questionários com os professores, onde continham questões tanto 

em relação à interface do jogo quanto a parte pedagógica do jogo. 

Considerando que os professores não conhecem os termos técnicos 

da área, o questionário foi desenvolvido em uma linguagem 

simples. Algumas das questões foram: “A aplicação do jogo pode 
auxiliar atividades em sala de aula?”, “A tela do jogo é atraente 

(cores)?” e “As cartas possuem tamanho adequado?”. 

7. RESULTADOS  
Os participantes do estudo foram oito alunos da APAE com idade 

entre 11 e 15 anos. Os alunos foram indicados pela professora de 

informática da APAE, levando em consideração alunos que já 

tiveram algum contato com o computador. Estes alunos possuem 

deficiência intelectual, como síndrome de down, autismo e 

demência de grau leve.  

Todos os participantes tinham pouca experiência com computador, 

pois utilizavam somente nas aulas de informática da APAE, não 

possuindo computador em casa. Em relação aos jogos educativos, 

os participantes também só tinham acesso durante as aulas. O 

grande desafio deste estudo foi o fato de que a maioria dos usuários 

eram bastante retraídos e não dialogavam muito. E, para deixar os 

participantes à vontade, cada usuário ficava sozinho na mesa com o 

computador enquanto os outros participantes ficaram sentados 

aguardando sua vez. 

7.1 Resultados Quantitativos 
Cada usuário jogou de maneira exploratória, sem nenhuma 

recomendação ou dica do que seria o jogo, o objetivo era observar 

se o sistema era de fácil aprendizado. Como é um jogo da memória, 

a partida só era finalizada quando o usuário encontrava todos os 

pares. Foi levado em consideração o desempenho e tentativas de 
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encontrar os cinco pares, pois assim foi possível observar 

individualmente a interação dos usuários com o jogo, e analisar 

quais mudanças deveriam ser feitas nas interfaces. 

Os testes de usabilidade dos jogos contaram com a participação 

dos oito alunos da APAE, nos quais foram realizados 

individualmente e na própria sala de aula da instituição. Para 

melhor análise dos jogos, os usuários foram divididos em dois 

grupos, o primeiro grupo (Tabela 2) é formado pelos quatro 

primeiros usuários que jogaram primeiro o jogo da memória do 

alfabeto e depois o dos números. 

Tabela 2. Resultado Quantitativo do Grupo 1. 

 

U
su

ár
io

 Jogo da Memória do 
Alfabeto 

Jogo da Memória dos 
Números Acer

tos 
Tempo Erros Tempo Erros 

G
ru

po
1 1 1min e 27s 2 1min e 1s 5 5 

2 2min e 36s 5 1min e 12s 9 5 
3 1min e 16s 6 1min e 2s 8 5 
4 2min e 02s 12 - - - 

Média: 1min e 50s 6,25 1min e 05s 7,33 5 
O segundo grupo (Tabela 3) é formado pelos outros participantes 

que jogaram primeiro o jogo da memória dos números e depois o 

do alfabeto. Essa divisão teve como objetivo verificar se a ordem 

dos jogos (números ou alfabeto) iria de alguma forma influenciar 

no desempenho dos usuários. Durante o estudo, os usuários 4 e 6 

não quiseram jogar o segundo jogo. O motivo, segundo a 

professora presente em sala de aula, foi a timidez. 

Tabela 3. Resultado quantitativo do Grupo 2. 

 

U
su

ár
io

 Jogo da Memória do 
Números 

Jogo da Memória dos 
Alfabeto Acer

tos 
Tempo Erros Tempo Erros 

G
ru

po
 

2 

5 4min e 33s 32 4min e 05s 31 5 
6 2min e 19s 7 - - - 
7 2min e 18s 7 2min e 07s 4 5 
8 1min e 15s 7 1min e 08s 6 5 

Média: 2min e 36s 13,25 2min e 26s 13,66 5 
Devido ambos os jogos possuírem cinco pares, a quantidade de 

acertos dos dois jogos são iguais a cinco. É importante relatar que 

os participantes não foram avaliados, apenas a interação com os 

jogos, portanto o tempo que cada usuário levou para finalizar a 

partida serviu para observar de maneira geral que a maioria dos 

usuários foram mais rápidos no segundo jogo, independente do 

tipo. Acredita-se que o fato de terem se familiarizado com o jogo 

primeiro, de como jogar e o que fazer, contribuiu no melhor 

desempenho no segundo jogo. Assim, o grupo 1 teve melhor 

desempenho no jogo da memória dos números e o grupo 2 teve 

melhor desempenho no jogo da memória do alfabeto. 

Todos os usuários alcançaram o objetivo do jogo, e encontraram 

todos os pares. Nenhum participante quis desistir ou ficou 

desanimado durante a partida, mesmo alguns apresentando 

dificuldade em manusear o mouse. O participante 5 teve maior 

dificuldade em encontrar os pares, notou-se que o usuário fez 

repetidamente o mesmo movimento de uma carta para outra em 

sentido anti-horário, fazendo esse ciclo sete vezes. Após uma 

conversa com a professora da APAE sobre os participantes, ela 

confirmou que o usuário 5 possui maior dificuldade de aprendizado 

em relação aos outros usuários. E o que mais chamou atenção 

enquanto o participante 5 estava jogando, foi que os usuários que 

já tinham jogado antes tentaram ajudá-lo a encontrar os pares.  

Vale ressaltar que todos os usuários não souberam o que fazer na 

primeira tela do jogo (Figura 3a), por isso durante o teste teve-se 

que deixar o jogo aberto na tela principal (Figura 3b). E de maneira 

exploratória eles clicaram nas cartas e o jogo começou a contagem 

dos erros e acertos. Será retirada esta primeira tela nas alterações 

futuras. Deixando o jogo mais objetivo. 

7.2 Resultados Qualitativos 
Devido os professores da APAE possuírem experiência com alunos 

com DI, suas informações pedagógicas a respeito do jogo para 

esses usuários foram relevantes, por isso no questionário buscou-se 

abordar questões se o jogo educativo traria algum benefício no 

desempenho educacional dos alunos, considerando suas 

deficiências. Outro quesito abordado foi em relação a interface do 

jogo, no entanto, tais profissionais não possuem experiência de 

IHC, por isso nesse trabalho houve a preocupação de abordar esse 

assunto de maneira simples e objetiva. 

 O questionário foi aplicado na própria APAE e foi utilizada a 

escala de Likert, que são escalas em que os participantes registram 

o quanto concordam ou discordam das afirmações. “Discordo 
Totalmente (1), Discordo Parcialmente (2), Neutro (3), Concordo 

Parcialmente (4), Concordo Totalmente (5)” em uma escala de 
cinco pontos [7]. 

Os professores analisaram oito questões, e no questionário cada 

questão possuía um espaço para comentários. Questões sobre os 

jogos avaliadas pelos professores: 

1. A aplicação do jogo pode de alguma maneira melhorar o 
desempenho escolar dos alunos. 

2. O jogo no ensino pode auxiliar alunos com problemas de 
aprendizagem. 

3. O jogo pode auxiliar no desenvolvimento motor dos 
alunos. 

4. O jogo pode auxiliar as atividades em sala de aula. 
5. O jogo é indicado para os alunos, considerando suas 

deficiências. 
6. O conteúdo do jogo está conectado com outros 

conhecimentos que os alunos possuíam. 
7. A tela do jogo é atraente (cores). 
8. As cartas possuem tamanho adequado para os alunos. 

Foram coletados dados qualitativos tanto em relação à interface 

quanto a parte pedagógica do jogo, segundo opinião dos 

professores. Na Figura 5 mostra os resultados qualitativos com 

base nas perguntas dos questionários em relação ao jogo. 

 

Figura 5. Resultado das questões avaliadas pelos professores. 
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Nas questões 1, 2 e 4 a maioria dos professores concordaram 

totalmente e fizeram comentários semelhantes, em que o jogo pode 

melhorar o desempenho escolar dos alunos, auxiliar alunos com 

problemas de aprendizagem e atividades em sala de aula, se 

utilizado como apoio nas atividades curriculares. 

Nas questões 3 e 5 os professores comentaram que o jogo é 

indicado para os alunos com DI e pode auxiliar no desenvolvimento 

motor, mas deve haver um monitoramento durante suas atividades, 

devido ainda terem pouca experiência no uso do computador. 

Como observado durante o teste com os participantes, alguns 

usuários precisam de auxílio durante o uso do computador.   

A questão 8 foi a mais comentada pelos professores, pois eles 

relataram que as cartas devem ser maiores, porque alguns alunos 

possuem problemas visuais, os tipos de problemas não foram 

especificados pelos professores. Esta sugestão de melhoria já havia 

sido identificada no estudo aplicado com o protótipo e 

implementada no desenvolvimento, porém acreditava-se que o 

tamanho já estava adequado. 

Os professores concordaram totalmente nas questões 7 e 9, 

relacionadas as cores e som do jogo. Foi possível observar durante 

o teste de usabilidade que o som chamou bastante atenção dos 

participantes, pois enquanto um usuário clicava nas cartas os 

outros ficaram curiosos para ver o que o colega estava fazendo e 

riam do som emitido pelo jogo, principalmente quando era som de 

animal. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste estudo foi possível observar a interação e as reais 

necessidades de usuários com deficiência intelectual em jogos 

educativos, e também o que é agradável para um usuário com DI 

em um software dessa natureza. Com este estudo foi possível gerar 

resultados que foram úteis na implementação do jogo. 

A realização do estudo de observação com o protótipo foi de 

extrema importância para alcançar uma interface adequada para 

usuários com deficiência intelectual, como demência leve, autismo 

e síndrome de down. Foi observado que é importante ter uma 

interface mais chamativa para prender a atenção de um usuário 

com DI, acrescentar mais itens lúdicos (sons e efeitos) e que o 

tamanho das cartas seja adequado. E durante a avaliação dos jogos 

desenvolvidos ficou evidente o quanto esses requisitos foram 

importantes, também foi observado que deve-se oferecer um jogo 

objetivo e direto, para que o usuário tenha maior facilidade na 

interação com a aplicação. 

Vale ressaltar que alguns usuários precisam de apoio do professor 

durante o uso do computador, pois alguns possuem mais 

dificuldade de aprendizado do que outros, assim como dificultades 

no manuseio do computador. Alguns participantes tinham 

dificuldade em usar o mouse, motivos tanto motores quanto da 

falta de experiência no uso do computador.  

Como trabalhos futuros planeja-se realizar a implantação dos jogos 

no laboratório de informática da APAE, para que os usuários 

tenham mais familiaridade com o computador e com os jogos. 

Após as devidas alterações nos jogos, será possível realizar uma 

nova avaliação, para medir o aprendizado dos participantes, 

levando em consideração a familiaridade que adquiriram com os 

jogos.   
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ABSTRACT 
One of the greatest challenges of theoretical computer science is 

teaching programming concepts. Several approaches and tools 

have been proposed to develop learners skills to solve problems 

using logic programming concepts. However, amount information 

and abilities they need for solve problems which ends up creating 

obstacles in Computing area. This papers describes Scratch usage, 

on digital games development, as a way of stimulating curiosity, 

engagement and imagination of learners. Generally, the results 

show that initial programming environments, such Scratch, can 

enhance substantially each student's learning experience. 

RESUMO 

O processo de aprendizagem nas disciplinas iniciais de 

programação dos cursos de Computação tem sido um dos 

principais desafios encontrados na área. Diante disso, várias 

ferramentas têm sido propostas visando maximizar a capacidade 

do aluno em apresentar soluções para diversas classes de 

problemas. No entanto, a quantidade de conteúdos e habilidades 

que os estudantes precisam aprender para iniciar as atividades de 

programação acaba criando um grande obstáculo para os alunos 

da área. O presente artigo apresenta o uso do Scratch, no 

desenvolvimento de jogos eletrônicos, como forma de estimular 

os alunos no aprendizado dos conceitos iniciais de programação. 

Os resultados indicam que o uso de ambientes introdutórios de 

programação pode melhorar substancialmente a experiência de 

aprendizado usando os conceitos de programação visual, como 

recurso pedagógico de apoio inovador. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3: [Computers and Education]: Miscellaneous; 

K.3.1: [Computer Uses in Education]: Programming 

Environments; 

K.3.2: [Computer and Information Science Education]:  

Educational Softwares, Programming Logic,  

Termos Gerais 

Algorithms, Human Factors, Languages 

Palavras Chave 

Scratch, Matemática, Lógica, Aprendizagem de Computação 

1. INTRODUÇÃO 
Devido a dificuldade nas disciplinas introdutórias de 

programação, em cursos relacionados à Tecnologia da Informação 

(TI), grande parte dos estudantes acabam desistindo dos cursos, 

gerando um alto índice de evasão [1]. Dentre os fatores que 

dificultam o aprendizado dos conceitos inerentes a programação 

estão os conceitos que vão desde o raciocínio lógico até os 

conhecimentos de algoritmos, estrutura de dados e projetos de 

sistemas [2].  

A quantidade de conteúdos e habilidades que os estudantes 

precisam aprender para iniciar as atividades de programação 

acaba criando um grande obstáculo para os alunos da área, 

principalmente, pelo fato de muitos apresentarem dificuldades 

para entender a lógica computacional [3]. Nesse sentido, o uso de 

tecnologias de software como ferramenta de apoio ao ensino das 

disciplinas iniciais de programação têm despertado grande 

interesse, pois pode incentivar práticas de ensino e aprendizagem 

a partir de uma perspectiva pedagógica inovadora, onde o 

principal foco é a motivação dos estudantes [4]. 

O desafio dos cursos de Ciência da Computação é criar novas 

formas de ensino, tornando o processo de aprendizagem mais 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 618  - 623. Santiago de Chile.
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dinâmico, ágil e prazeroso com o propósito de engajar os 

estudantes para iniciar ações que permitam fortalecer o ensino na 

área [4]. Nesse contexto, uma das soluções que as instituições de 

ensino precisam para apoiar a prática inicial de aprendizagem é 

buscar ferramentas de fácil uso para permitir ao aluno, 

experimentar e testar [5]. 

Diante desse cenário, o software Scratch se apresenta como uma 

ferramenta simples e dinâmica, pois, além de estimular o 

raciocínio lógico, não trabalha com linhas de código, usa somente 

a interface, e permite visualizar graficamente a execução do 

programa criado [3]. Assim, o presente artigo apresenta a 

aplicação do uso do Scratch, no desenvolvimento de jogos 

eletrônicos, como forma de estimular os alunos no aprendizado 

dos conceitos iniciais de programação. O presente trabalho foi 

aplicado em formato de oficina, realizada durante a disciplina 

inicial de Introdução a Programação, no curso de Sistemas de 

Informação da Universidade Federal do Amazonas.   

Os objetivos desse estudo foram: 1) melhorar a experiência de 

ensino usando os conceitos de lógica de programação, usando os 

recursos tecnológicos oferecidos pelo Scratch. 2) Avaliar 

qualitativamente o impacto na motivação da ferramenta como 

base para o ensino. Os resultados indicam a viabilidade do uso do 

Scratch como ferramenta auxiliar no ensino de disciplinas 

introdutórias de computação, sob a perspectiva motivacional e 

produtividade durante o curso. 

As próximas seções deste artigo estão organizadas da seguinte 

forma: A Seção 2 descreve os conceitos e trabalhos relacionados, 

apresentando ainda as características do Scratch e o seu 

funcionamento. A Seção 3 apresenta os materiais e métodos de 

como o estudo foi conduzido, a oficina realizada e o método de 

avaliação. A Seção 4 apresenta os resultados obtidos. Por fim, a 

Seção 5 lista as conclusões e lições aprendidas. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Os cursos da área de Computação e Informática enfrentam um 

grande problema com as disciplinas de introdução à programação, 

acadêmicos iniciantes, ao se depararem com a disciplina, sentem-

se incapazes de programar, devido ao conjunto de habilidades que 

a programação exige como: raciocínio lógico, capacidade de 

abstração, entre outras [6].   

Gomes et al. [13] apontaram algumas das causas para a 

dificuldade do aprendizagem de programação que são: I- Métodos 

de ensino: que não parecem adequados as necessidades dos alunos 

por diferentes razões. II- Métodos de estudo: pois a programação 

exige um estudo muito prático e intensivo. III- Habilidades e 

atitudes dos alunos: A maioria dos alunos apresenta enormes 

dificuldades em resolver problemas. IV- Natureza da 

programação: As linguagens de programação têm uma sintaxe 

muito complexa. e V- Aspectos psicológicos: falta de motivação. 

Referente a essas questões, Santos e Costa [7] realizaram um 

estudo por meio de observações dentro de disciplinas de 

graduação, com isso perceberam um melhor resultado no 

aprendizado quando utiliza-se ferramentas visuais didáticas de 

representação de conceitos abstratos, contudo, uma ferramenta 

computacional didática deve tornar o ensino mais prático, visando 

despertar o interesse e tendo em vista um melhor desempenho do 

aluno. 

Existem várias abordagens que consistem da construção de 

ferramentas que apoiam o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes, por meio do uso de uma linguagem de programação 

visual [8]. Entre as mais conhecidas são: Alice [9], Greenfoot [10] 

e Scratch [8]. 

Devido à facilidade de uso e a interface agradável o Scratch tem 

se tornado um dos principais ambientes para o ensino de 

programação. Desse modo, várias pesquisas têm apontado fatores 

favoráveis à inserção do Scratch como método de apoio ao ensino 

de programação. [4] apresentaram um estudo que teve como 

objetivo avaliar os princípios de comunicação e usabilidade da 

ferramenta Scratch por meio da Avaliação de comunicabilidade, 

os resultados mostraram que o Scratch é recomendado para 

qualquer tipo de usuário, mesmo para os que não têm muita 

experiência em programação.  Dias e Serrão [1] relataram uma 

experiência com alunos que cursavam a disciplina Algoritmos e 

Programação, onde buscaram identificar a relação do aprendizado 

dos conceitos centrais de programação, bem como o nível de 

interesse do grupo em aprender programar, medido por enquete 

após o experimento, com os resultados foi possível notar que o 

Scratch contribuiu para que os alunos sem qualquer base de 

programação anterior conseguissem atingir desempenhos 

parecidos ou superiores aqueles que já tinham. 

Salazar et al [14] utilizou o Scratch em disciplinas iniciais de 

Algoritmos e Programação, apresentado para alunos que já 

haviam cursado tais disciplinas. No experimento, os alunos 

conheceram a ferramenta e depois avaliaram se gostariam ou não 

de a ter utilizado nas disciplinas de Algoritmos e Programação e 

se esta utilização impactaria na sua motivação, Os resultados 

apontaram que o Scratch não é suficiente para aprendizagem de 

programação em disciplinas de graduação, mas que sua utilização 

na introdução dos conceitos, em conjunto com linguagens de 

programação tradicionais, pode aumentar a motivação do aluno e 

consequentemente favorecer seu aprendizado. 

Sobre como o Scratch auxilia no desenvolvimento do pensamento 

computacional França e Amaral [12]  destacaram em seu trabalho 

as formas que o Scratch suporta o desenvolvimento de habilidades 

de aprendizagem segundo Natalie Rusk, Mitchel Resnick e John 

Maloney, que são: 1) Habilidades de informação e comunicação: 

por meio de projetos com a utilização do Scratch, os alunos 

aprendem a selecionar, criar e gerenciar múltiplas formas de 

mídia, incluindo texto, imagens, animações e gravações de áudio e 

com isso ganham experiência e se tornam crtiticos. 2) Habilidades 

de pensar e resolver problemas: os estudantes aprimoram seu 

raciocínio crítico e pensamento sistemático, no desenvolvimento 

de suas soluções, em contextos significativos. O Scratch também 

encoraja o pensamento criativo ao envolver os aprendizes na 

busca de soluções inovadoras para problemas, não apenas 

aprender a resolver um problema predefinido, mas estar preparado 

para chegar a novas soluções para os desafios que surgirem. 3) 

Habilidades interpessoais e autodirecionáveis: quando os 

estudantes trabalham em projetos que sejam pessoalmente 

significativos, as suas ideias fornecem motivação interna para a 

superação de desafios e frustrações encontradas no processo de 

concepção e resolução de problemas. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
O estudo foi conduzido durante a disciplina de Introdução a 

Computação, no curso de Sistemas de Informação, com alunos do 

primeiro período da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

- Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (ICET). 

A disciplina tem como objetivo introduzir a programação de 

computadores através do estudo de uma linguagem algorítmica e 

de exercícios práticos, fazendo uso da lógica de programação. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi buscar formas para 

melhorar a experiência de aprendizado, assim como avaliar 

aspectos motivacionais  por meio do uso do Scratch, como forma 

de reforçar o conteúdo ministrado em sala de aula.  
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Assim, foi utilizado como método de desenvolvimento a aplicação 

de oficinas de programação Scratch. Esse modelo permitiu o 

acompanhamento contínuo das atividades dos estudantes. 

3.1 Planejamento da Oficina 
A oficina foi ministrada para os alunos ingressantes do curso de 

Sistemas de Informação e teve como objetivo principal apresentar 

os conceitos básicos de programação, como estudo complementar 

ao apresentado em sala de aula. E introduzir novos conceitos de 

programação usando a ferramenta Scratch, como forma de 

motivar os participantes, como iniciativa para melhorar a 

experiência dos estudantes no contato inicial com programação.  

O método de realização da oficina foi feito em cinco aulas, 

planejadas conforme a Tabela 1.  

Tabela 1. Planejamento da Oficina com o Scratch. 

E
ta

pa
s 

Descrição Atividades 

P
re

p
ar

aç
ão

 

Etapa cujo objetivo 

foi elaborar o cenário 

de avaliação e todos 

os artefatos utilizados 

para a execução do 

estudo. 

P.1. Preparação do conteúdo 

P.2. Montagem do Ambiente de 

Programação 

P.3. Definição dos 

Participantes 

P.4. Construção dos 

formulários de 

acompanhamento 

E
x

ec
u

çã
o
 

Realização do estudo, 

com atividade em 

laboratório. Onde os 

alunos foram 

monitorados sob 

supervisão do 

professor da 

disciplina 

E.1. Realização das aulas e 

desafios 

E.2. Acompanhamento dos 

alunos 

E.3. Apresentação dos jogos 

A
v

al
ia

çã
o

 

C
o

n
tí

n
u

a Coleta e análise dos 

aspectos 

motivacionais ao 

longo do curso 

A.C.1 Coleta dos dados por 

meio de formulários e 

entrevistas 

A.C.2. Análise e avaliação do 

impacto no aprendizado 

Esta oficina teve uma carga horária de dez horas, com a 

participação de 15 estudantes do curso. Para melhor 

acompanhamento, a oficina contou com dois monitores e o 

professor da disciplina para observação da oficina aplicada. As 

aulas da oficina foram elaboradas sob a supervisão do professor 

da disciplina e ministrada por um pesquisador voluntário, onde 

foram apresentados conceitos básicos para que os alunos 

realizassem as atividades propostas no estudo. 

Adicionalmente, foram elaborados os seguintes documentos para 

a realização da oficina: 1) Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), por questões de ética sobre a publicação dos 

dados; e 2) Questionário de Avaliação Contínua, com questões 

que abordam aspectos de interface da ferramenta Scratch. E do 

conteúdo apresentado nas oficinas. 

3.2 Realização da Oficina de Scratch 
A oficina foi realizada durante cinco dias com duração de duas 

horas cada aula, com os 15 alunos que aceitaram participar de 

forma voluntaria. A eles foi apresentado o Termo de 

Consentimento de Livre Esclarecido e após esclarecidas as 

duvidas, assinado o documento. Para melhor acompanhamento, a 

oficina contou com dois monitores e o professor da disciplina para 

observação da oficina aplicada, onde foram apresentados 

conceitos básicos para que os alunos realizassem as atividades 

propostas durante a realização do estudo. 

Os conceitos iniciais sobre programação foram ministrados no 

laboratório de programação. A metodologia consistiu em 

apresentar o conteúdo para tentar ensinar aos alunos por meio de 

desafios aplicados após o aprendizado do conceito, conforme 

ilustrado na Figura 4. Em todas as aulas foram esclarecidas as 

dúvidas dos alunos, assim como atividades para fixar o conteúdo 

abordado foram propostas. 

Ao final, foi proposto um desfio aos alunos, que foram deixados à 

vontade para explorar a ferramenta e criar. Após o último 

exercício os alunos foram convidados a responder o questionário 

de avaliação. 

 

Figura 1. Realização da Oficina do Scratch. 

Para avaliação do Software foi utilizado o Questionário para 

avaliação de Sistemas de software educacionais, proposto por 

[11], adaptado para o contexto da pesquisa para melhor resultado. 

O questionário avalia características específicas da disciplina, 

aspectos lúdicos e de aprendizado focado nos usuários (alunos), e 

contém três categorias de questões: i) características específicas 

do Tema Introdução a Computação (Conceitos/Conteúdo); ii) 

aspectos lúdicos (Motivação); e iii) aprendizado focado nos 

usuários (Alunos).  O feedback oferecido pelos usuários pode 

fornecer melhorias e opiniões adequadas [11]. 

4. RESULTADOS 
Após aplicação do questionário, foram analisadas as respostas dos 

alunos referentes a aspectos que podem motivar os alunos no 

ensino de programação. A Tabela 2 mostra que os alunos 

consideraram que a ferramenta facilita a construção de 

conhecimento e também a assimilação de conteúdos. 

Tabela 2. Questões específicas de ludicidade. 
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As respostas foram coletadas ao longo da oficina, usando escalas 

para melhor avaliar o impacto da ferramenta na motivação e o 

aprendizado dos alunos. Em relação a interface, apenas um dos 

alunos participantes sentiu-se indeciso sobre a viabilidade da 

ferramenta. Em relação ao uso do Scratch como material 

complementar, dois alunos se mostraram indecisos. Além da 

experiência de uso, dois alunos se mostraram desfavoráveis a 

utilização da ferramenta, conforme a Tabela 2. 

Em relação facilidade a construção de conhecimento e habilidade 

lógicas de programação (Gráfico 1), a maioria dos participantes 

informaram que concordam fortemente. Isso ocorreu devido ao 

fato dos alunos acharem que o Scratch os ajudou a desenvolver o 

raciocínio lógico, como mencionado pelo participante 1 “por meio 

da ferramenta você pode ver o que está acontecendo no código 

passo a passo”; participante 13 “o Scratch é como um quebra 

cabeça, por isso que é fácil”; e o participante 14 “o Scratch é uma 

ótima ferramenta e ajuda na hora de programar”. 
Gráfico 1. Scratch facilita na construção de conhecimento. 

Referente à pergunta se o Scratch reforça a teoria ministrada em 

sala de aula (Gráfico 2), grande parte dos participantes 

responderam que concordam. Sobre esse aspecto os relatos dos 

participantes foram positivos, conforme podemos observar: 

participante 2 “Introdução a Computação nos dá ideia geral da 

teoria da computação e atua de forma prática com o scratch”; 
participante 7 “ajudou no raciocínio e criação de ferramentas”; 
participante 8 “por ser usada na lógica mais fácil, é como se fosse 

uma brincadeira” e o participante 3 relatou que está indeciso 
sobre este questionamento, conforme relato “não tenho muita 

certeza mas acho que sim ”. 
Gráfico 2. Scratch reforça a teoria repassada em sala de aula. 

 

Sobre a pergunta se os meios utilizados para apresentar as 

informações na ferramenta aumentam a compreensão do conteúdo 

(Gráfico 3), grande parte dos participantes informaram que 

concordam. Esse fato ocorreu devido ao fato que alguns 

participantes relataram que o Scratch é uma ferramenta simples e 

de fácil compreensão, conforme os relatos: participante 1 “ele usa 

uma linguagem com a todos, tornando difícil não entender”; 
participante 2 “porque é de fácil compreensão e as imagens, nos 

da uma visão bem interativa”; participante 8 “porque pode-se 

usar os comandos de forma simples usando os blocos de montar”, 
mas o participante 5 relatou está indeciso sobre essa questão: “é 

uma ferramenta infantil, então não é comparado”. 

Gráfico 3. Scratch aumenta a compreensão do conteúdo. 

 

Gráfico 4. Scratch é apropriado para estudos da disciplina. 

 

A respeito da pergunta se o Scratch é apropriado para os estudos 

de introdução a computação (Gráfico 4), a maioria dos 

participantes informaram que concordam que a ferramenta pode 

ser usada para os estudos da disciplina, conforme os relatos: 

participante 3 “pode nos ajudar a desenvolver mais habilidades 

na hora da programação”; participante 6 “sim, pois trabalha 

usando a lógica”; participante 8 “por ser atraente visualmente e 

ter resultados instantâneos nas produções” e participante 14 “ela 

facilita a construção da habilidade de programação”. 
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A interface da ferramenta Scratch 

mantém a minha atenção? 
6 8 1 - - 

A facilidade na utilização da 

ferramenta Scratch ajuda como 

material complementar a disciplina 

de Introdução a Computação? 

3 10 2 - - 

Ao completar as atividades na 

ferramenta Scratch, senti-me 

realizado, satisfeito e com a certeza 

de que acrescentou conhecimento? 

7 8 - - - 

Usaria a ferramenta Scratch 

novamente? 
11 4 - - - 

Eu aprendi conteúdo com a 

ferramenta Scratch que foi 

surpreendente ou inesperado? 
4 9 2 - - 

O desafio proporcionado pela 

ferramenta Scratch manteve minha 

motivação para continuar utilizando 

e aplicando os conceitos? 

7 8 - - - 

Recomendaria a ferramenta Scratch 

para outros usuários? 
11 4 - - - 

Fiquei entusiasmado com a 

ferramenta Scratch? 
6 8 1 - - 
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Em relação à pergunta se a ferramenta fornece conceitos e 

contribuições útil para a construção de habilidade de introdução a 

computação (Gráfico 5), a maioria dos participantes relataram que 

concordam com essa questão. Isso ocorreu devido ao fato que os 

participantes relataram que a ferramenta é de fácil utilização e 

mostra como os conceitos utilizados na disciplina podem ser 

aplicados na pratica, conforme pode-se observar nos relatos: 

participante 1 “ela ensina lógica na prática, o que é 

fundamental”; participante 4 “sim, pois possibilita de forma 

simples criar projetos”; participante 6 “sim, pois utiliza muito 

nosso raciocínio”; participante 8 “todos os comandos que se usam 

em outras linguagens são encontrados nele e de forma mais 

simples” e participante 14 “mostra como são aplicados os 

conceitos de introdução a computação”. 
Gráfico 5. Scratch é útil para construção de habilidades na 

disciplina. 

 

Referente ao questionamento se a ferramenta facilita a assimilação 

de conceitos, como raciocínio lógico, entrada e saída, tipos de 

dados, variáveis e estruturas de controle (Gráfico 6), grande parte 

do participante informaram que concordam fortemente. Isso se 

deu pelo fato dos alunos conseguiram entender melhor os 

conteúdos ministrados utilizando a ferramenta, conforme relatos: 

participante 1 “facilita sim a assimilação não de forma muito 

aprofundada mas realimente facilita, principalmente no que se 

refere a blocos de comandos”; participante 8 “pois pode-se 

trabalhar com programas mais elaborados e ainda assim ter 

noção desses conceitos”; e participante 15 “sim, pois tudo quase 

que o Scratch tem, tem a ver com a disciplina”. 
Gráfico 6. Scratch facilita a assimilação dos conteúdos da 

disciplina. 

 

Em relação à pergunta se o resultado final das atividades 

realizadas na ferramenta foi satisfatório (Gráfico 7), a maioria dos 

participantes mencionaram que concordam. Isso ocorreu devido 

ao fato que conseguiram utilizar a ferramenta da forma que 

queria, conforme relatos: participante 4 “sim, pois consegui 

compreender os comandos”; participante 7 “ajudou no raciocínio, 

estrutura e habilidade”; participante 8 “pois pude fazer um jogo 

onde não conseguia fazer em outro programa”; participante 11 
“achei bem interessante, com o uso podemos aprimorar o 

desenvolvimento” e participante 14 “me ajudou a melhorar 

minhas habilidades para programar”. 
Gráfico 7. O uso do scratch foi satisfatório. 

 

Além disso, foi também avaliado o grau de impacto no 

aprendizado de lógica de programação. A Tabela 3 apresenta os 

resultados adquiridos. Grande parte dos alunos aprovaram a 

utilização do Scratch e assimilaram os conteúdos.  

Tabela 3. Questões específicas de Lógica de Programação. 
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A ferramenta Scratch facilita a construção 

de conhecimento e habilidades de lógica 

de programação exemplificadas em aula? 
8 7 - - - 

A teoria repassada em aula de Introdução a 

Computação é reforçada com a ferramenta 

Scratch? 
6 8 1 - - 

Os meios utilizados para apresentar as 

informações na ferramenta Scratch 

aumentam a compreensão do conteúdo? 
6 7 2 - - 

A ferramenta Scratch é apropriada para os 

estudos de Introdução a Computação? 7 8 - - - 

A ferramenta Scratch fornece 

conceitos/conteúdos e contribuição útil 

para a construção de habilidades de 

Introdução a Computação? 

5 
1

0 
- - - 

A ferramenta Scratch facilita a assimilação 

de conceitos, tais como, raciocínio lógico, 

entrada e saída, tipos de dados, variáveis, 

estruturas de controle? 

10 5 - - - 

O resultado final das atividades realizadas 

na ferramenta Scratch foi satisfatório e 

refletiu minhas ações realizadas durante o 

uso da ferramenta? 

7 8 - - - 

Os dados sugerem que sob a perspectiva de experiência de ensino 

e aprendizagem o Scratch pode ser um importante aliado dos 

educadores. No entanto, houve algumas limitações do estudo, 

como a não utilização das notas, para avaliar o real impacto no 

desempenho dos alunos, após a oficina. Além disso, outro ponto 

importante é o impacto do uso do Scratch em aprovações dos 

alunos que participaram. 
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5. CONCLUSÕES E LIÇÕES APRENDIDAS 
O conjunto de habilidades e conhecimentos sobre programação é 

um fator importante para o profissional da área de TI, tendo em 

vista dos altos índices de evasão e reprovação, a maneira de 

ensinar torna-se essencial para manter alunos motivados. Diante 

disso, este artigo apresentou um relato de experiência sobre a 

motivação no uso do Scratch, como ferramenta de apoio no ensino 

de programação.  

O estudo foi realizado com alunos de graduação, por meio de uma 

oficina realizada em uma universidade do norte do Brasil.  Os 

resultados mostraram que os alunos consideraram que a 

ferramenta auxilia o entendimento de conceitos, sendo adequada 

para auxiliar o ensino de programação, além de declararem 

entusiasmo com a utilização da ferramenta. Foi possível notar que 

os alunos se mostraram mais animados, confiantes e até 

competitivos, buscando aprender conceitos além dos ministrados 

na oficina. 

Como trabalhos  futuros pretende-se utilizar o método com outras 

disciplinas, como física, química, matemática, entre outras, e 

avaliar o desempenho dos alunos por meio das avaliações. E 

verificar se a ferramenta auxilia na compreensão dos conceitos. 
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ABSTRACT 
Beginners students at computer courses have learning difficulties 

in introductory programming disciplines. Thus, teachers can use 

teaching and learning support tools to help students. In this 

context, this work describes the proposal to develop a tool that 

will be integrated through a plug-in to Moodle learning 

management system (the acronym for Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment). This tool employs Case Based 

Reasoning technique (CBR) to suggest a pedagogical action 

based on a student's learning problem. 

RESUMO 
Alunos iniciantes em cursos de computação apresentam 

dificuldades de aprendizagem nas disciplinas introdutórias de 

programação. Com isso, professores podem utilizar ferramentas 

de apoio ao processo de ensino e aprendizagem para auxiliar os 

alunos. Diante desse contexto, este trabalho descreve a proposta 

de desenvolvimento de uma ferramenta que será integrada por 

meio de um plugin ao ambiente virtual de aprendizagem Moodle 

(do acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). Tal ferramenta emprega a técnica de Raciocínio 

Baseado em Casos (RBC) para sugerir uma ação pedagógica, a 

partir de um problema de aprendizagem do aluno.  

Descritor de Categorias e Assuntos 

• Computing methodologies~Artificial intelligence   • Applied 
computing~Distance learning   • Applied computing~E-learning 

General Terms 
Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Introdução à Programação, Moodle, Raciocínio Baseado em 

Casos 

1. INTRODUÇÃO 
O emprego das tecnologias digitais no ambiente acadêmico 

viabiliza o desenvolvimento de diferentes ferramentas 

educacionais que visam melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem. Os recursos educacionais baseados em tecnologias 

digitais começam a fazer parte do dia a dia de docentes e 

discentes. Essas ferramentas educacionais podem empregar, por 

exemplo, técnicas de Inteligência Artificial (IA) que viabilizam o 

acesso personalizado ao conhecimento e apoio ao ensino de 

disciplinas [1, 2, 3].  

As disciplinas introdutórias de programação são fundamentais 

para que aluno aprenda desde o início a utilizar ferramentas de 

apoio à programação, a desenvolver o raciocínio lógico, e 

compreender os conceitos fundamentais para programar 

corretamente. Essas disciplinas geralmente estão incorporadas 

nos currículos dos cursos de engenharias e ciências exatas e 

podem receber várias denominações, tais como: introdução à 

programação, introdução a algoritmos, lógica de programação, 

introdução à ciência da computação, entre outras. Para este 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 624  - 629. Santiago de Chile.
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trabalho, será utilizado o termo Introdução à Programação (IP) 

diante do contexto acadêmico onde a ferramenta será aplicada. 

No ensino dessa disciplina, a maioria dos alunos iniciantes não 

está habituada a pensar de maneira sistemática, e com isso 

enfrentam dificuldades na hora de resolver um problema por meio 

da elaboração de um algoritmo [4]. Muitas dúvidas surgem 

durante esse processo, e se não houver ações pedagógicas 

adequadas para assistir aos alunos, alguns podem se sentir 

desestimulados, sem ânimo e, consequentemente, abandonar o 

curso. 

Muitas suposições são levantadas relativas ao déficit de 

aprovação das disciplinas introdutórias de programação, seja pela 

exigência do raciocínio lógico-matemático, pela dificuldade de 

aprendizado, pelo método do ensino e pelo ritmo de 

aprendizagem individual do aluno [5]. Este desafio vem gerando 

inúmeros debates e trabalhos acerca de como melhorar a 

aprendizagem nessas disciplinas [6, 7, 8]. 

Desta forma, torna-se um desafio para o professor desenvolver o 

raciocínio lógico nos seus alunos e a habilidade para resolução de 

problemas por meio da elaboração de algoritmos. Para isso, o 

professor precisa buscar por novas abordagens pedagógicas que 

possam melhorar o processo de ensino e aprendizado dessa 

disciplina.  

Com o apoio de novas tecnologias, o professor e/ou aluno poderá 

realizar uma ação pedagógica, que consiste em um procedimento 

de ensino e aprendizado para ajudar a eliminar a dificuldade de 

entendimento acerca de um determinado assunto relacionado a 

disciplina de Introdução a Programação. Este procedimento 

poderá ser, por exemplo, a leitura de um determinado artigo, ou a 

utilização de um objeto de aprendizagem.  

Diante do cenário apresentado justifica-se a realização de 

pesquisa e o desenvolvimento de sistemas e/ou ferramentas para 

o apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, 

este artigo visa contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de Introdução à Programação, por 

meio da proposta de sistema destacando a sua arquitetura e o 

processo de recomendação que emprega a técnica de Raciocínio 

Baseado em Casos (RBC) para recomendação de ações 

pedagógicas. Este sistema será integrado ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle.  

Este sistema também utilizará objetos de aprendizagem para 

apoiar as ações pedagógicas que visam facilitar, a compreensão 

de conceitos complexos da disciplina de Introdução à 

Programação. Este artigo está estruturado da seguinte forma: a 

Seção 2 apresenta o referencial teórico, descrevendo as principais 

tecnologias envolvidas neste trabalho, destacando os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA), os conceitos de Raciocínio 

Baseado em Casos (RBC) e a Personalização do ensino. Na 

Seção 3 serão discutidos alguns trabalhos relacionados. A Seção 

4 descreve a proposta do Action Recommender, sua arquitetura e 

seus componentes principais e a Seção 5 apresenta os resultados 

esperados.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Nesta seção serão apresentados alguns temas considerados 

alicerces para o desenvolvimento da ferramenta para 

recomendações de ações pedagógicas para o ensino de Introdução 

à Programação. 

2.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) apresentam 

índices qualitativos que representam a democratização de acesso 

às diversas modalidades de ensino. Além disso, contribuem para 

a melhoria na qualidade da educação, ao integrar as TIC’s com o 
contexto educacional. Com isso, as atividades à distância 

estimulam e possibilitam as inovações metodológicas, permitindo 

que os sistemas educacionais se modernizem e ofereçam um 

ensino mais adequado a essa sociedade conectada [9]. 

Um dos focos para melhorar o aprendizado em um AVA é 

proporcionar um ensino personalizado aos usuários. Esse modelo 

de ensino é centrado no aluno, que leva em consideração as 

habilidades, dificuldades, competências e etc. O Moodle é um 

exemplo de um AVA que vem sendo empregado para viabilizar o 

ensino a distância, e conforme [10] as atividades disponíveis 

nesse ambiente, são direcionadas para o aluno, permitindo 

realizá-las de forma independente ou colaborativa. 

2.2 Raciocínio Baseado em Casos 
O Raciocínio Baseado em Casos (RBC), é uma abordagem de 

Inteligência Artificial para resoluções de problemas e aquisição 

de conhecimento, que tem como princípio que “problemas 
semelhantes, tem soluções semelhantes” [11]. Diante desse 

princípio, a técnica consiste na presença de um novo problema, 

adaptar soluções de problemas similares resolvidos no passado, 

para encontrar uma solução adequada para o problema em 

questão.  

A parte do conhecimento da técnica RBC está representada por 

meio de casos. Um caso pode ser compreendido como uma peça 

de conhecimento ou uma experiência concreta. Pode ser 

empregado para a abstração de um problema e a sua solução, 

podendo assumir diferentes formas de representação. 

Dessa forma, o RBC funciona semelhante ao modelo cognitivo 

que baseia-se em experiências passadas para gerar hipóteses de 

soluções para novas situações, como por exemplo, um médico ao 

se deparar com um novo paciente, verifica se os sintomas 

relatados são semelhantes aos sintomas de pacientes anteriores, 

para realizar um diagnóstico e reutilizar ou adaptar um 

tratamento [12, 13].  

Conforme [14], um sistema de RBC tem como objetivo a solução 

de problemas e a obtenção do conhecimento através de 

experiências passadas. De acordo com [15] os sistemas RBC 

possuem quatro elementos básicos são eles: (i) Representação do 

conhecimento: o conhecimento é representado em um sistema 

RBC através de experiências concretas, também podem ser 

utilizadas outras informações sobre o domínio da aplicação; (ii) 

Medida de similaridade: o sistema tem que buscar em uma base 

de conhecimento situações semelhantes para o problema atual; 

(iii) Adaptação: geralmente situações passadas não são idênticas 

ao problema atual, é necessário ter mecanismos para adaptar 

situações semelhantes para encontrar uma solução adequada para 

o novo problema; (iv) Aprendizado: um sistema RBC deverá 

sempre ter sua base de conhecimento atualizada, por isso, deverá 

ter um mecanismo para que após resolver um problema com 

sucesso armazenar esse conhecimento. Dessa forma, conforme 
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novas experiências surgem, elas darão origem a novos casos que 

serão armazenados na base de conhecimento. 

Para obter uma solução, a técnica utiliza um mecanismo que 

busca em uma base de conhecimento denominada também de 

base de casos, problemas com descrições semelhantes ao 

problema a ser resolvido, e através das soluções dos problemas 

recuperados, é adaptada uma solução para o problema atual, 

sendo eficiente essa solução será armazenada como conhecimento 

na base de casos. Para isso, é empregado o ciclo de RBC (Figura 

1) que é composto por quatro tarefas principais: (i) Recuperação 

– consiste em buscar na base de casos aqueles mais similares ao 

novo caso; (ii) Reutilização – é realizado o reuso do caso, 

combinando o(s) caso(s) recuperado(s) com o novo caso para 

determinar uma solução; (iii) Revisão – procedimento que 

verifica se a solução proposta poderá ser utilizada como solução 

para o novo caso; (iv) Retenção – realiza a verificação dos casos, 

se o caso é uma experiência útil e possível de ser utilizado no 

futuro, ele será armazenado na base de casos. 

 

Figura 1. Ciclo de RBC adaptado do modelo de [11]. 

2.3 Personalização no Ensino 
De acordo com [16] o termo personalização do ensino refere-se 

ao métodos de ensino individualizados. Considerando que os 

indivíduos possuem características diversas (habilidades, 

conhecimentos adquiridos, interesses e emoções) que influenciam 

no seu modo e ritmo de aprendizagem. 

Essa abordagem vêm sendo discutida [16, 17], sendo analisadas 

as diversas possibilidades de um ensino que atenda às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. Com a inclusão das 

novas tecnologias vêm sendo possível utilizar essa abordagem no 

ensino a distância, utilizando ferramentas que possibilitam 

coletar e analisar informações sobre aprendizagem do aluno.  

É necessário conhecer que dentro de um contexto escolar, 

podemos ter alunos que aprendem com mais facilidade 

determinado assunto, mas possuem dificuldades em outros. 

Assim, cada aluno possui um ritmo de aprendizado diferenciado, 

o que ressalta a importância de personalizar e utilizar a tecnologia 

como um meio para aplicação dessa abordagem. Várias 

aplicações utilizam técnicas de IA para prover a personalização 

do ensino, e uma dessas técnicas é o Raciocínio Baseado em 

Casos [18]. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Para posicionar este trabalho em relação aos demais serão 

apresentados a seguir trabalhos que utilizam a técnica de RBC 

para auxiliar no ensino de programação.  

O artigo de [19] apresenta a proposta de um Sistema de Tutor 

Inteligente (STI) denominado STI BLOP acessado por meio da 

Web, que tem o objetivo de oferecer suporte ao processo de 

ensino-aprendizagem de lógica de programação. O sistema 

realiza um diagnóstico inicial do nível de conhecimento do aluno, 

e orienta cada aluno para os exercícios mais adequados ao seu 

nível de conhecimento.  

O trabalho de [20] apresenta um módulo de uma ferramenta para 

auxiliar o ensino de lógica de programação. Por meio do 

enunciado do problema, o sistema recupera soluções de 

problemas similares anteriormente resolvidos. O trabalho 

enfatiza a resoluções de problemas por meio da analogia, sendo 

focado em código. 

No trabalho de [21] descreve uma ferramenta para auxiliar os 

alunos com dificuldade em  extrair as informações necessárias 

dos enunciados de problemas  propostos na disciplina de lógica 

de programação, de modo a inicia a solução destes problemas. A 

ferramenta emprega a técnica RBC para auxiliar o aluno a 

construir abstrações sobre a solução de problemas propostos nos 

exercícios. 

Os trabalhos citados também empregam a técnica de RBC no 

contexto do ensino de programação, contudo eles se diferenciam 

deste trabalho, por não serem acessados por meio de um ambiente 

virtual de aprendizagem, e por serem focados em recuperação de 

código para algoritmos ou na orientação para resolução de 

exercícios.  

De modo diferente, a solução proposta neste artigo consiste em 

implementar um sistema denominado Action Recommender que 

emprega a técnica RBC para fornecer recomendações de ações 

pedagógicas para professores e alunos de modo a ajudá-los no 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina de programação. 

Além disso, o sistema será integrado a plataforma Moodle. 

4. ACTION RECOMMENDER 

A proposta de desenvolvimento de um sistema para fazer 

recomendações de ações pedagógicas no ensino de Introdução à 

Programação, foi idealizada para dar suporte aos docentes e 

discentes de Educação a Distância (EAD) da Universidade 

Federal do Amazonas - UFAM. O sistema Action Recommender 

utiliza a técnica RBC para fins educacionais, pois ela permite que 

os casos sejam empregados para representar situações de 

dificuldades de aprendizado dos alunos e as soluções adotadas 

por professores e alunos. Esses casos são armazenados em uma 

base de casos, o que possibilita a reutilização para adaptar 

soluções passadas para novos problemas. 

No domínio do Action Recommender, as soluções consistem, 

justamente, em ações pedagógicas realizadas. O sistema utilizará 

casos passados e suas possíveis soluções como base para lidar 



627

com novos problemas ou dificuldade de aprendizado similares. A 

arquitetura proposta do sistema e os seus principais componentes 

serão descritas na próxima subseção. 

4.1 Arquitetura do Sistema 
A Figura 2 descreve a arquitetura do sistema Action 

Recommender que fornece suporte ao ciclo RBC, e que está 

integrado ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle por 

meio de um plugin. A arquitetura segue o modelo distribuído 

cliente/servidor. No lado cliente é utilizado um navegador que 

viabiliza ao usuário interagir com a ferramenta por meio do 

plugin adicionado no Moodle. 

Os componentes do lado servidor são os responsáveis pelo 

suporte a recomendação, os principais são: Gerenciador de RBC, 

Recuperador, Reutilizador, Revisor, Retentor e a Base de Casos. 

O componente Gerenciador de RBC é um dos principais 

componentes da arquitetura. Ele é o responsável por receber um 

novo caso que descreve um problema de aprendizagem do aluno a 

partir de um plugin localizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle. O Gerenciador de RBC também é o 

encarregado de gerenciar os demais componentes da arquitetura e 

controlar à execução do ciclo RBC.  

O componente Recuperador é o responsável por implementar a 

tarefa de recuperação dos casos mais similares ao novo caso que 

descreve um problema do aluno. A recuperação é implementada 

por meio do cálculo de similaridade (Nearest Neighbour 
ponderado) [13] entre o novo caso com os casos armazenados 

na Base de Casos. O componente Reutilizador é o responsável 

por implementar a tarefa de reutilizar ou adaptar a solução de um 

caso recuperado mais similar ao novo caso. O tipo de adaptação 

que será empregada é a adaptação nula, que consiste em utilizar 

solução recuperada de forma (parcial ou integral) em um nova 

solução atendendo o novo problema sem realizar modificações 

[22]. Vale ressaltar que a solução consiste em uma ação 

pedagógica que poderá ser empregada para ajudar o aluno. 

Assim, um objeto de aprendizagem disponível no Repositório 

objetos de Aprendizagem poderá ser empregado para apoiar a 

ação pedagógica.  

Já o componente Revisor é o responsável por implementar a 

tarefa de revisar a solução adaptada para o novo caso. Por meio 

deste componente o usuário pode analisar se a solução é 

adequada para o problema. Finalmente, o componente Retentor é 

o responsável por implementar a tarefa de retenção ou 

armazenamento do novo caso na base de casos, o que torna 

possível o aprendizado no sistema RBC. 

Para desenvolvimento dos componentes da arquitetura do sistema 

do Action Recommender, está sendo empregado o framework 

open-source JColibri 2.0 de suporte a técnica RBC [23]. 

JColibri é orientado a objetos, desenvolvido em Java e mantido 

pelo grupo Group for Artificial Intelligence Aplications – GAIA 

da Universidade de Madrid. 

4.2 Processo de Recomendação  
Para o processo de recomendação utilizar a técnica de RBC é 

necessário definir um conjunto de atributos relevantes para 

representação do caso, e a realização do cálculo de similaridade. 

Os atributos são usados para descrever o problema e a solução. 

Neste sistema, o problema se refere a atributos que descrevem a 

dificuldade do aluno e suas características. Já a solução se refere 

a atributos que descrevem o diagnóstico e a ação pedagógica 

aplicada.  

Para esta aplicação, o modelo de caso para a realizar a 

recomendação da ação pedagógica, está descrita conforme o 

Quadro 1. O modelo segue a representação atributo-valor 

empregada pelo framework open-source JColibri 2.0 de suporte 

a técnica RBC [23]. 

Quadro 1. Representação do Caso 

Representação do Caso 
Atributos  Tipo-Base Faixa (Valor) 

Problema 

Estilo de 

Aprendizagem 

Símbolo Sensitivo, Intuitivo, Visual, 

Verbal, Ativo, Reflexivo, 

Sequencial, Global 

Tópico  Símbolo Sintaxe, Saída de dados, 

Variáveis, Estrutura 

Sequencial, Condicional 

Simples. Condicional 

Composta, Condicional 

Encadeada, Repetição por 

Condição, Vetores, 

Repetição por Contagem, 

Matrizes, Strings 

Sub-Tópico  String Qualquer texto 

Curso String Qualquer texto 

Descrição do 

Problema 

String Qualquer texto 

Natureza Símbolo Lógica, Matemática, 

Programação 

Solução 
Diagnóstico String Qualquer texto 

Ação 

Pedagógica 

String Qualquer texto 

 

Figura 2. Arquitetura do Sistema 
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Objeto de 

Aprendizagem 

String Qualquer texto 

O processo de recomendação deverá seguir o fluxo do ciclo RBC 

apresentado na Figura 1, e funcionará da seguinte forma: 

primeiramente, o aluno irá acessar o Ambiente Virtual Moodle no 

curso de Introdução à Programação, e preencherá um 

questionário para obter o seu estilo de aprendizagem 

predominante. Essa informação será armazenada em uma tabela 

no banco de dados. Para obter o estilo de aprendizagem do aluno 

foi desenvolvido um formulário traduzido de Index of Learning 

Styles [24], conforme a Figura 3. Este modelo realiza o 

mapeamento de estilos de aprendizagem por meio de quatro 

dimensões. São elas: ativo e reflexivo, sensitivo e intuitivo, visual 

e verbal, e sequencial e global.  

Posteriormente, o aluno poderá acessar o formulário do Action 

Recommender e preencher os campos com os valores dos 

atributos apresentados no Quadro 1 (o seu estilo de aprendizagem 

será obtido do banco de dados). Com isso um novo caso que 

descreve o problema e as características do aluno será gerado. O 

sistema deverá executar a primeira tarefa do ciclo RBC para 

recuperar à solução do caso mais similar, ou seja, uma 

recomendação pedagógica.  

Nas tarefas seguintes de reutilização (ou adaptação) e revisão, o 

aluno poderá dar um feedback se a ação pedagógica foi 

adequada, e se por meio desse suporte conseguiu compreender o 

assunto. Se a ação pedagógica foi empregada com sucesso, a 

tarefa de retenção ou aprendizagem será realizada, e o caso 

solucionado será armazenado na base de casos, e poderá ser 

reutilizado posteriormente. Desta forma, o feedback do aluno 

viabilizará ao sistema atualizar sua base de casos. Quando não 

forem obtidos casos similares, o professor será notificado para 

auxiliar aquele aluno com dificuldade de aprendizado. Com isso, 

o professor deverá informar o diagnóstico e ação pedagógica que 

foi adotada para assistir o aluno. Consequentemente, um novo 

caso que descreve o novo problema e a solução adotada será 

retido na base de casos do sistema. Desta forma, essa ação 

pedagógica poderá ser empregada futuramente por outros 

professores que se depararem com dificuldade similares de 

alunos.  

5. RESULTADOS ESPERADOS 
Este artigo apresentou a proposta de uma arquitetura de sistema e 

processo de recomendação que emprega a técnica RBC para 

recomendação de ação pedagógica no ensino da disciplina de 

Introdução à Programação. As disciplinas introdutórias de 

programação é a base para as demais disciplinas de programação, 

pois é por intermédio dela que os alunos aprendem a desenvolver 

o pensamento lógico e sistemático e o primeiro contato com uma 

linguagem de programação.  

No entanto, essa disciplina obtém altos níveis de reprovação e 

pode estar relacionada com os índices de evasão nos cursos de 

computação [25]. Desta forma, justifica-se o desenvolvimento 

desta ferramenta que será integrada na plataforma Moodle, onde 

alunos e professores da disciplina de Introdução à Programação 

poderão acessar a aplicação. O sistema está em fase de 

desenvolvimento, e assim que for concluída testes serão 

realizados visando avaliar o nível de satisfação dos usuários. 

Alguns testes iniciais realizados no protótipo mostraram que a 

aplicabilidade desta proposta com fins didáticos é perfeitamente 

viável. Desta forma, espera-se que por meio desta ferramenta seja 

possível lidar com o problema da dificuldade dos alunos no 

aprendizado da referida disciplina.  

Vale destacar que a utilização dessas novas aplicações também 

pode proporcionar a construção do conhecimento de forma 

coletiva e compartilhada com todos os envolvidos. Neste sentido, 

professores podem ensinar empregando ações pedagógicas 

eficientes de ensino utilizadas por outros professores em 

contextos passados similares ao contexto atual, para potencializar 

o aprendizado de um aluno. Assim, é possível ressaltar a 

realização de pesquisas na área de Informática na Educação para 

a criação de novos instrumentos e metodologias de ensino que 

possibilitem a melhoria da aprendizagem. 
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ABSTRACT 

The development of software for extracting data from the learning 

electronic management systems to support student's educational 

process is increasing and improving of teaching methods. In truth, 

the student activities submissions may still be worked out by 

mining techniques in order to acquire even more key knowledge 

and apply better teaching methods to those in need. Each 

particular assignment has its own potential of diagnosing some of 

the learning needs one may have regarding to a particular content. 

Therefore, by having some educational technologies to the 

learning management system for instance the proposed map of 

features is important. 

This paper presents a tool to help teachers and students to better 

reasoning out collaboratively the evaluation of open question's 

answers. We discuss a set of examples where we show when and 

how the tool pointed out what exactly the teacher had in mind 

when evaluating the answers. 

 
 
RESUMO 

O desenvolvimento de software para extração de dados dos 

sistemas de gestão da aprendizagem auxilia no processo 

educacional e reforça a metodologia de ensino. Na verdade, as 

atividades realizadas pelos alunos podem ser ainda lapidadas pelas 

técnicas de extração da informação a fim de adquirir 

conhecimentos e melhorar os métodos didáticos. Cada atividade 

tem seu próprio potencial no diagnóstico de alguma necessidade 

que o aluno possa ter quanto ao conteúdo em particular. Portanto, 

é importante ter algumas tecnologias educacionais para os 

sistemas de gestão da aprendizagem, como por exemplo mapa de 

características proposto. 

Este artigo apresenta uma ferramenta para apoiar os professores e 

seus alunos em melhores argumentos na avaliação colaborativa de 

questões discursivas. Nós discutimos um conjunto de exemplos 

aonde mostramos quando e como a ferramenta indicou 

exatamente o que o professor teve em mente durante a avaliação 

das atividades. 

 

CCS Concepts 

•Information systems → Content analysis and feature 
selection; Information extraction; •Applied computing → 
Collaborative learning;  

Keywords 

Rubrics; Mapping Textual Features; Short Text Answers. 

 

1. INTRODUÇÃO 
A realização de tarefas sempre foi um instrumento educacional 

para acompanhar o aprendizado dos alunos pelo qual reafirma-se 

o conteúdo apresentado pelo professor. É evidente, desta forma, 

que as atividades têm papel claro no desenvolvimento do discente 

e, de modo geral, são de responsabilidade de aplicação do tutor. 

Algo comum à realidade das instituições brasileiras é que a 

elevada carga horária de aula desencoraja sua aplicação na 

quantidade ideal. Então essa falta de conteúdo extra-curricular 

reflete diretamente no modo de acompanhar o aprendizado dos 

alunos. Em geral, fica evidente que essa sobrecarga de trabalho 

representa barreiras para a adaptação dos métodos de ensino. 

A administração do tempo docente é essencial para o professor 

compreender as necessidades dos alunos, planejar seu 

desempenho profissional e atualizar-se. Um problema a ser 

tratado, portanto, é lidar com a organização do tempo docente 

para analisar com cautela e acompanhar a situação de cada 

estudante. O intuito de trabalhar tal paradigma é melhorar a 

qualidade de seu ensino adicionando mais conteúdo e informações 

específicas para o desenvolvimento individual dos alunos. Para 

isso é necessária a melhoria dos instrumentos de suporte ao 

profissional de ensino. 

O apoio computacional às tarefas do professor tem potencial para 

colaborar na produtividade e reduzir seu esforço de análise e 

correção das atividades. Dessa forma, espera-se que a atenção 

deste seja direcionada para visualização alto nível e o ajuste dos 

seus métodos pedagógicos. Assim, a automação de parte do 

processo de avaliação do ensino-aprendizagem é importante para 

a interpretação rápida das contingências de cada estudante e da 

efetividade de suas práticas. 

Um modo de melhorar a organização do tempo disponível do 

profissional de ensino é a adoção de ferramentas computacionais 

que se assemelhem ao ambiente de sala de aula. Um exemplo que 

pode contribuir positivamente na rotina escolar é a implantação 

dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Segundo [1], 

pode-se “usar uma tecnologia tanto na tentativa de simular a 

educação presencial com o uso de uma nova mídia como para 

criar novas possibilidades de aprendizagem por meio da 

exploração das características inerentes às tecnologias 

empregadas”. A utilização do AVA permite ampliar o conteúdo 

da disciplina, seja ela presencial ou à distância. Assim, o 

professor, de forma independente do limite de tempo da aula, 

dispõe de vários métodos didáticos para aplicar em sua 

abordagem pedagógica. 

Ao aproveitar a capacidade tecnológica e a praticidade dos 

ambientes virtuais o professor atende sua necessidade de verificar 

minuciosamente cada tarefa. Com os sistemas computacionais 

torna-se possível modelar os padrões de comportamento dos 

alunos quando avaliados e, inclusive, qualificar o padrão de sua 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 630  - 635. Santiago de Chile.
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escrita. Para isso, o software coleta as informações dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem - AVA para construção de bases de 

dados enquanto apoia o tutor caracterizando seu critério de 

avaliação. O mapa de características, enquanto um sistema de 

apoio, aborda o conteúdo das respostas discursivas enviadas pelos 

alunos de modo à descrevê-las, organizá-las e relatar informações 

que tenham sido consideradas pelo avaliador como sendo de 

importância para a atividade. Para isso, a cada grupo de nota 

encontrado na base de dados são identificados os termos textuais 

(palavras e expressões) que devem explicar o método de 

avaliação, destacando-os em um feedback baseado no texto 

original. 

A extração dos dados de um AVA e a formatação de uma base de 

dados nos permite a criação de sistemas de apoio para 

processamento dos dados e, também, nos permite a criação de 

relatórios aos participantes do curso. O mapa de características 

proposto nesse trabalho gera relatórios individuais realçando as 

informações importantes nas respostas dos alunos que servirão de 

base para o processo de verificação de aprendizado. O mapa, 

segundo o ponto de vista do professor, destaca a interpretação do 

sistema ao analisar os grupos de respostas. Enquanto, para o 

aluno, serve como um feedback que informa a essência das 

respostas equivalentes através de várias marcações feitas no texto 

resposta do aluno. Essa proposta contribui para salientar o critério 

de correção do professor, incentivando a análise colaborativa das 

atividades e justificando o modelo de avaliação aplicado. 

O trabalho está organizado conforme a seguinte ordem. Na Seção 

2, são apresentados trabalhos semelhantes de apoio do tutor. Na 

Seção 3, descrevemos o mapa de características e seu modelo de 

identificação textual. Na Seção 4, são discutidos os resultados da 

aplicação em respostas discursivas. E, na Seção 5, concluímos 

com as considerações finais e os trabalhos futuros. 

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
A sobrecarga de trabalho dos professores e seus impactos no 

processo de ensino-aprendizagem têm sido discutidos em muitos 

trabalhos acadêmicos. De acordo com [5], professores precisam 

de tempo para refletir as suas ações, planejar aulas, desenvolver 

habilidades e interagir com outros professores. No entanto, muito 

desse tempo têm sido reduzido pela carga de trabalho excessiva 

gerada pela avaliação de provas e exercícios em turmas grandes e 

pela necessidade de dar o feedback [4]. Dessa forma, não 

conseguindo fornecer feedbacks imediatos para muitos alunos, a 

tendência é que professores reduzam cada vez mais o número de 

exercícios aplicados, o que afeta diretamente a qualidade do 

processo de aprendizagem de seus alunos [12]. 

A extração de informações dos AVA's para apoio ao tutor já tem 

aplicações em diversos procedimentos. Os trabalhos 

desenvolvidos por [6] e [7] descrevem exemplos de passagem de 

dados aos juízes online para correção automática de códigos de 

programação, onde ambos visam apoiar os professores na 

verificação de aprendizagem analisando cada software 

desenvolvido pelos alunos. Enquanto isso, [11] apresenta um 

exemplo de sistema para o suporte à avaliação de textos. Neste 

artigo é descrito uma aplicação para verificação de exercícios com 

redução do esforço de correção de 6000 textos para apenas seis 

itens. Com essa possibilidade de verificação em massa e apoio ao 

tutor, as técnicas de Computation Assisted Assessment - CAA [14] 

aplicam-se aos métodos de Learning Analytics - LA [21] ou de 

Educational Data Mining - EDM [17] para extração de 

conhecimento. 

Para [13], CAA é definido pelo “estudo de como o computador 

pode ajudar na avaliação do processo de desenvolvimento de 

aprendizagem dos estudantes”. Para isso, este método utiliza-se 

das técnicas de LA e EDM como meio de produzir o 

conhecimento dadas as informações dos estudantes. No caso deste 

artigo, o procedimento lida diretamente com os dados dos 

usuários transportados do AVA ao servidor de processamento. 

Conforme [21], EDM tem foco maior em descobrir 

automaticamente as informações e LA em aprimorar o julgamento 

humano. Apesar de terem em comum a coleção de dados e a 

modelagem, cada técnica visa a extração de informações 

educacionais com metas distintas. No trabalho de [9] é definido 

LA como o uso inteligente dos dados produzidos pelos estudantes 

para descobrir informações e conexões sociais de forma à realizar 

predições e recomendar o aprendizado. Enquanto, nas técnicas de 

EDM, aborda-se modelos de aprendizado de máquina sobre dados 

educacionais para extrair conhecimento do dataset. 

Um trabalho que utiliza do mesmo propósito da criação de mapas 

de características foi o trabalho de [15]. Naquele artigo é descrita 

uma ferramenta baseada nos métodos de LA para descrever a 

situação de uma sala de aula conforme um mapa. O trabalho 

citado faz uso da técnica de Treemap para caracterização da 

situação das turmas de forma similar ao presente trabalho, 

objetivando apresentar alternativas de visualização da informação. 

Assim, o modelo caracteriza o aprendizado de forma à dar suporte 

à tomada de decisões e ao modelo de autoavaliação do professor. 

 

3. MAPA DE CARACTERÍSTICAS 
O mapa de características é uma ferramenta de apoio ao tutor que 

busca nos textos avaliados pelo professor trechos equivalentes. 

Espera-se, com tais trechos citados por cada grupo de nota, 

definer parte da resposta esperada, para uma futura criação do 

quadro de rubrics [2]. Com um software de transferência e a 

extração de informações do AVA, esse sistema de apoio coleta os 

dados, realiza os processamentos e envia os feedbacks em HTML 

com marcações coloridas nos textos, representando a avaliação do 

professor. A técnica, portanto, consiste em buscar validação e 

valorização dos métodos de ensino e de aprendizagem. Para isso, 

o sistema aqui proposto, estabelece de forma automática quais 

trechos foram encontrados nas respostas avaliadas de forma 

equivalente. 

Para isso ao final das correções do professor, são coletadas as 

informações de cada tarefa do AVA. O sistema de apoio analisa a 

nota e o texto criado por cada estudante. Nestes textos, alguns pré-

processamentos são realizados para melhorar os resultados e 

padronizar as entradas. Com o texto no formato esperado, alguns 

outros procedimentos foram executados para extrair informações 

de maior valor do texto para este propósito. Foram removidas as 

stopwords, ou seja, as palavras que não acrescentam sentido ao 

texto [3]. Nesta etapa ainda foram testados os processos de 

stemming e remoção de acentuações para padronização das 

variações de escrita pelo radical linguístico. Ao final do pré-

processamento, com o texto restante espera-se que encontremos 

palavras e/ou expressões que definam melhor o conteúdo escrito 

pelo aluno. 

Após a padronização textual e o pré-processamento ocorre o 

processo de vetorização. Nesta etapa, cada documento é 

representado como um vetor de termos. É verificada a frequência 

de ocorrência dos t termos em cada documento d no conjunto D = 

{d1, d2, d3, . . . , d|D| }, sendo |D| o número de documentos deste 

conjunto. Para cada d, portanto, é computada a frequência 
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individual dos T = {t1, t2, t3, . . . , tk } termos que existem nesta 

base de dados, onde k é o número de termos diferentes 

encontrados nos documentos. Assim, cada documento d é 

representado como um vetor com a frequência n de cada um dos k 

termos, como o exemplo visto no modelo representado abaixo. 

 

 

 

Cada um dos k termos é extraído do dataset pela contagem de 

ocorrências. Porém, para identificar conexões textuais foram 

extraídos n-grams. Assim, dentro de cada documento d foi 

verificada a frequência de grupos de palavras com até uma 

determinada distância. Neste caso especificamente foram 

coletados de 1 à 3-grams (unigrams, bigrams e trigrams) para a 

vetorização. 

Por exemplo, se temos uma frase formada por seis termos {t11, t32, 

t123 , t548 , t921 , t20 }, essa coleta é dada da seguinte forma: 

 

 

São extraídos os: 

 

- Unigrams 

 

 

- Bigrams 

 

 

- Trigrams 

 

 

Esse modelo de extração apresenta os grupos de termos como os 

destacados acima, onde são organizados conjuntos conforme a 

ocorrência próxima dos termos. Após a definição dos termos 

considerados é realizada a contagem da frequência para cada 

documento d em D. Desse modo, para realizar comparações entre 

os documentos indexados, calculamos o coeficiente de 

similaridade. Para medir a similaridade de dois documentos a 

métrica mais usual é a distância de cosseno [3]. Assim, para 

capturar as informações de maior relevância por nota foi utilizada 

a média da similaridade de cosseno de todos os documentos 

avaliados de forma equivalente. A Equação 1 apresenta o cálculo 

de similaridade de cosseno utilizado. 

 

 

Equação 1: Similaridade de cosseno. 

 

A métrica acima foi aplicada para comparação de pares dos 

documentos para seleção das características mais relevantes 

através do Algoritmo Genético - GA. O seu uso para o problema 

da seleção de características foi introduzido por [20], aonde os 

indivíduos representam cada um dos t termos no formato binário. 

Este foi escolhido pela eficiência ao realizar esta tarefa, como o 

discutido nos trabalhos de [10], [16] e [18]. Dessa forma, foi 

desenvolvido o GA com a redução da dimensionalidade dos textos 

com o aumento da similaridade interna de cada classe. Para isso, 

em cada tarefa coletada do AVA, são identificadas notas distintas 

à serem interpretadas como classes pelo sistema. A cada grupo de 

textos classificados de forma equivalente, são vetorizados e 

enviados ao Algoritmo Genético Binário [8] para identificação 

dos termos de classe. 

Para início do GA além dos documentos vetorizados é 

apresentado ao algoritmo o vetor de menor norma de cada grupo. 

Esse vetor, especificamente, é enviado como indivíduo inicial, 

pois é o menor documento que contém o padrão de avaliação do 

professor para o agrupamento. Foi definido empiricamente uma 

quantidade de 500 indivíduos para a população, gerados 

aleatoriamente. Em cada geração do GA é executada a Seleção 

por torneio, aonde um par é selecionados aleatoriamente dentre o 

conjunto de documentos e o de menor Fitness é retornado como 

um dos candidatos para cruzamento. Após a definição de um par 

de vencedores é realizado o Crossover. Para isso, um índice 

randômico define o corte dos vetores, gerando dois novos vetores 

que correspondam à soma das partições desses primeiros. Esses 

vetores resultantes são submetidos à Mutação. A chance de 

ocorrência é de 50% e pode ocorrer em um número aleatório de 

posições do indivíduo. Caso ocorra a Mutação o valor binário 

correspondente à posição sorteada é alterado. O indivíduo de 

melhor Fitness é retornado após 100 gerações sem apresentar 

melhoria.  

Para atribuir à cada indivíduo seu Fitness find, primeiro calculamos 

a média de similaridade do agrupamento levando em conta 

características selecionadas. Sendo o grupo S formado por todos 

os documentos d com mesma classificação na base de dados D, é 

calculada a média de similaridade interna do agrupamento. Então, 

o Fitness, representado pela Equação 2, é dado pela divisão do 

número de características selecionadas tind pelo resultado da média 

de similaridade interna considerando apenas as tind características. 

 

 
 Equação 2: Cálculo de Fitness do GA. 

 



633

Nesta função de Fitness, o objetivo do GA é atingido enquanto o 

valor de termos selecionados tind. no indivíduo é minimizado e, 

consequentemente, aumenta-se a similaridade interna dos 

documentos agrupados. Assim, é esperado que a função Fitness 

identifique regiões de equivalência dentro das submissões 

textuais, ou seja, que os trechos sejam encontrados em muitos ou 

todos os documentos avaliados com a mesma classe pelo 

especialista. A redução do número de termos resultante do GA 

além de maximizar a similaridade dos documentos sumariza os 

documentos apresentados pelo mapa de características. As áreas 

de convergência textual então, tornam-se uma representação 

reduzida de cada classe de nota.  

Na prática, com as regiões de convergência textual do mapa de 

características encontramos trechos que devem se aproximar ao 

conjunto textual mínimo que o professor espera para as questões. 

O vetor binário resultante do GA reduz o conteúdo dos 

documentos e mantém apenas os termos mais referenciados. Com 

os documentos vetorizados reduzidos, podemos marcar as 

palavras selecionadas no texto original para visualização dos 

resultados.  

 

4. RESULTADOS 
Para testar a qualidade da redução de dimensionalidade, 

coletamos os dados dos alunos em 30 tarefas de disciplinas 

ministradas na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. 

Todas seguiram o mesmo processo de padronização, vetorização 

em n-grams e seleção de características com Algoritmo Genético. 

Assim, na Tabela 1 é apresentada para cada tarefa o identificador, 

número de submissões, tamanho do maior e menor documento 

(em palavras), média e desvio padrão do tamanho dos documentos 

e o percentual de redução após a seleção de características.  

Ao analisarmos a Tabela 1, destacam-se as diferenças entre as 

bases de dados processadas. Enquanto algumas bases de dados 

contém de 25 à 50 submissões, outras foram restritas à apenas 7 

alunos. Também é notável a diferença interna entre os textos 

caracterizada pela média e desvio padrão altos se comparados 

com o menor documento. Mesmo com estas diferenças, é 

significativa a média de 84,97% de redução de dimensionalidade 

atingida. O número de termos identificados para cada atividade 

antes e depois dessa seleção é apresentado na Figura 1 para cada 

Tabela 1: Bases de dados utilizadas no experimento e seu percentual de redução. 

Figura 1: Número de características por atividade antes e 
depois da seleção. 
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tarefa processada.  

O gráfico da Figura 1 apresenta a quantidade de termos antes (em 

vermelho) e depois (em azul) da redução de dimensionalidade 

para cada atividade. Assim, podemos interpretar, com base nesses 

resultados apresentados e também na Tabela 1, que a seleção de 

características foi efetiva. Portanto, o sistema à posteriori 

consegue caracterizar cada base de dados com trechos menores do 

que o tamanho dos textos originais. Assim, com redução média de 

84,97%, o sistema define zonas de equivalência nas atividades 

com apenas pequenos trechos das submissões. Para atingir essa 

redução, após o processamento dado pelo Algoritmo Genético, 

selecionamos as características frequentemente citadas e 

removemos os trechos correspondentes a diferentes notas que não 

alteravam a avaliação do professor. Ao final desta seleção, são 

destacadas no texto as regiões que caracterizam boa parte de seu 

grupo de nota. Na Figura 2, vamos analisar, agora 

qualitativamente, as marcações dadas pelo sistema para uma 

atividade. 

Para essa atividade os alunos respondiam a seguinte pergunta: 

"Quais são os elementos base no modelo proposto pelo DCC?", 

os resultados formaram a base de dados TECII-5-8. Nesta questão, 

os participantes da disciplina utilizaram o artigo proposto por [19] 

como material para identificar quais seriam os elementos 

requisitados pelo professor. Para esta atividade, o professor 

avaliou como correta a tarefa quando os estudantes citavam 

dados, objetos digitais, bases de dados e ações em suas 

submissões. Quando todas estas palavras são identificadas é 

atribuída a nota 100,00. Enquanto isso, não citar a palavra ações 

diferenciava as notas 100,00 e 90,00. Porém, com a ausência de 

dados, objetos digitais e bases de dados, o professor avaliava com 

a nota 0,00, pois eram trechos essenciais para a resposta.  

A visualização deste processo de redução de dimensionalidade 

pode ser compreendida se observarmos as características 

selecionadas pelo sistema. Ao analisarmos um conjunto de dados 

da tarefa vemos o nível de relevância dos termos selecionados 

conforme a tonalidade de vermelho marcada. Objetos digitais e 

bases de dados foram encontradas pelo sistema como frequentes e 

relevantes. Podemos então ver as determinadas sequências 

marcadas ao longo do texto são dependências textuais 

encontradas.  

No dataset em discussão, os trechos objetos digitais e bases de 

dados são exemplos disso, pois dados é frequentemente citado 

mas só é marcado como relevante quando junto de bases. Ainda 

observando a Figura 2, podemos ver outra interpretação de 

palavras equivalentes, onde base mesmo que identificada como 

relevante de forma independente, recebeu uma tonalidade mais 

escura pois não tem tanta importância como nos casos onde é 

seguida de dados. 

Outra característica importante de ser salientada nas funções desse 

sistema ocorre em algumas destas respostas destacadas. Quando 

trechos dependentes são encontrados de forma conjunta e há 

sobreposição, as zonas de convergência também recebem 

marcação. Somente desse modo o sistema observando 1 à 3-grams 

realiza marcações em grandes quantidades textuais. Conforme a 

quantidade de marcações aumenta no documento mais próximo ao 

resultado do Algoritmo Genético ele se torna, porém, sem garantia 

de que seja a resposta correta para o professor. 

Semelhante ao trabalho realizado por [11], foram processadas 

mais de 4000 submissões de alunos ao longo de pouco mais de um 

ano. Assim, com os sistemas de apoio ao tutor, como o mapa de 

características, estamos adicionando funções ao AVA para 

colaborar com as atividades regulares dos professores e os 

métodos de ensino-aprendizagem.  

 

6. CONCLUSÕES 
A educação já viveu muitos processos transformatórios ao longo 

do tempo. Passamos pelo quadro de giz, pela produtividade do 

mimeógrafo, pelo retroprojetor, pelo projetor multimídia, 

computador e agora por software inteligentes estão ao nosso redor 

para apoiar o professor em seu ofício. 

Nesse trabalho apresentamos uma ferramenta de apoio ao 

professor na avaliação de respostas discursivas. O mapa de 

características dos textos de respostas serve tanto para o professor, 

como também para o conjunto dos alunos discutirem e julgarem 

os critérios avaliativos utilizados em uma dada atividade. Este 

mapa de características, na verdade, é um formato de visualização 

Figura 2: Amostra com algumas submissões da atividade Tec-5-8. 
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de todos os textos submetidos pelos alunos como resposta 

discursiva a uma atividade. Nessa visualização realçamos as 

palavras, expressões e estruturas da língua que tenham sido 

identificadas como de alto valor para a avaliação do professor.  

Através dessa visualização tanto o avaliador, como também o 

avaliado, têm em mãos um instrumento para discussão das 

possíveis controvérsias de opiniões sobre o resultado [2]. 

Experimentos, ainda não conclusivos, nos apontam que a maioria 

dos alunos e professores concordaram com os resultados 

produzidos pelo sistema. 

Consideramos como exemplo em nossa exposição um ambiente 

virtual típico de apoio ao ensino-aprendizagem para discutirmos o 

processo de obtenção dos dados, bem como tratamento desses 

dados até, por fim, a construção do mapa de características. 

Contudo, qualquer outro ambiente poderia servir como origem 

para a obtenção das submissões dos alunos. 

Como futuros trabalhos pensamos em avaliar mais criteriosamente 

as opiniões dos usuários de nosso sistema em nossa instituição e 

fora. Além disso, queremos identificar melhor e com mais classes 

de estruturas linguísticas em respostas discursivas. 

Assim, esperamos que, com a ferramenta apresentada em nossa 

proposta, possamos abrir mais espaço para o uso desse tipo de 

abordagem computacional na direção de apoiar as atividades dos 

professores, reduzindo seu tempo e esforço de avaliação. 
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ABSTRACT 
The teaching of computational thinking in basic education is 

urgently needed and digital games can be used to support this 

process. In this light, this work presents a digital game that aims to 

promote the learning of computational thinking for children, 

articulated the teaching of science. The proposal is based on 

learning discovery and the results of an objective analyze of the 

game suggest that it conforms to usability heuristics, emerging as a 

feature supporting the learning of computational thinking. 

RESUMO 
O ensino do pensamento computacional na educação básica é uma 

necessidade premente e jogos digitais podem ser usados para 

apoiar esse processo. Neste âmbito, este trabalho apresenta um 

jogo digital que visa promover a aprendizagem do pensamento 

computacional para crianças, de forma articulada ao ensino de 

Ciências. A proposta está ancorada na aprendizagem por 

descoberta e os resultados de uma análise objetiva do jogo sugerem 

que ele está em conformidade com heurísticas de usabilidade, 

despontando como um recurso de apoio à aprendizagem do 

pensamento computacional. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 

Science Education – computer science education, curriculum. 

 

General Terms 
Design. 

Keywords 
Computational thinking, digital game, discovery learning. 

1. INTRODUÇÃO 
Na sociedade contemporânea é requerido dos estudantes 

desenvolver diversas habilidades, dentre elas o pensamento 

computacional. Segundo [14], essa habilidade pode ser definida 

como um processo de resolução de problemas que inclui diversas 

características, como ordenar e analisar dados de forma lógica, e 

criar soluções usando uma série de passos ordenados (algoritmo).  

O pensamento computacional é primordial para o 

desenvolvimento de aplicações tecnológicas, podendo ainda ser 

usado para apoiar a resolução de problemas de diversas áreas. 

Assim, é enxergado como uma habilidade fundamental a todos, e 

não apenas aos cientistas da computação [25]. 

Nesse contexto, é importante diferenciar Informática de 

Computação, embora em alguns países essas palavras apresentem 

o mesmo significado. A Informática está associada ao uso de 

tecnologia na resolução de problemas. No contexto educacional, 

seu ensino possibilita a alfabetização digital (IT literacy), que já 

não é mais suficiente no século XXI. A Computação, por outro 

lado, está particularmente, mas não exclusivamente, relacionada ao 

estudo, projeto e implementação de sistemas computacionais e aos 

princípios subjacentes a estes projetos [7]. Na escola, deve-se, 

então, promover a proficiência digital (IT fluency) dos educandos, 

o que inclui o pensamento computacional. 

Como forma de demonstrar que o pensamento computacional 

pode ser aplicado em diferentes áreas, o relatório do Workshop on 

The Scope and Nature of Computational Thinking [19] traz uma 

série de cenários. Na medicina, por exemplo, técnicas de 

sequenciamento comumente empregadas na Computação podem 

ajudar a melhorar as chances de sucesso na combinação de 

doadores de órgãos. Em pequena escala, a tarefa de prova cruzada 

de vários doadores e pacientes é considerada um exercício 

relativamente simples do pensamento computacional. 

Há, assim, um conjunto de conceitos que constituem a base da 

Ciência da Computação, que tem uma ampla aplicação em 

múltiplas áreas e que deve ser explorado desde a formação básica 

habilitando futuros sociólogos, físicos, advogados, dentre outros 

profissionais, a sintetizar e organizar soluções de problemas de 

suas respectivas áreas de atuação. 

Tais princípios podem ser ensinados aos estudantes de 

diferentes formas, com ou sem o uso de recursos tecnológicos. 

Nesse contexto, pode-se destacar o trabalho de [3] que  propõem 

um conjunto de atividades lúdicas envolvendo fundamentos da 

Ciência da Computação as quais foram publicadas no livro 

Computer Science Unplugged. Tais atividades estimulam o 

pensamento computacional, sem o uso do computador, e têm sido 

empregadas com êxito em escolas de diferentes países [23, 20, 24]. 

Uma das vantagens das atividades supracitadas é a possibilidade de 

sua aplicação em escolas carentes de recursos tecnológicos. 

Outra possibilidade de explorar o pensamento computacional 

na escola é com o suporte de tecnologias digitais, tais como jogos, 

os quais já atraem o interesse de crianças. Em um contexto mais 

amplo, o brinquedo, a brincadeira e o brincar assumem papel 

fundamental no desenvolvimento humano, estando presentes em 

todas as culturas e civilizações [17].  O jogo e outros aspectos e 

dimensões a ele associados estão fortemente relacionados aos 

processos de aprendizado humano [17, 15]. Aspectos lúdicos 

diversos que por si só são capazes de engajar os jogadores a 
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superar obstáculos e atingir objetivos, seja por meio de competição, 

cooperação ou da combinação desses elementos estão associados 

aos jogos [17, 15]. E, tais elementos, podem ser explorados no 

projeto de jogos que busquem promover a aprendizagem de 

conceitos curriculares. 

Na literatura há diversos estudos que versam sobre o 

desenvolvimento de jogos para o ensino de Computação. Outras 

metodologias de ensino propõem a construção de jogos digitais, 

pelos educandos, durante a apropriação de saberes relacionados à 

Computação. Para tanto, se utilizam de ambientes visuais de 

programação, tais como Scratch [22] e App Inventor [1]. 

Quanto a evidências sobre o impacto do uso de jogos digitais 

na aprendizagem, em uma revisão sistemática de literatura, [18] 

identificaram que tais recursos impactam positivamente quando 

introduzidos nos processos de ensino e aprendizagem de 

programação para iniciantes. Dos estudos primários analisados, 

apenas um relatou que a construção de jogos pelos estudantes 

usando um ambiente de programação visual não contribuiu com a 

aprendizagem. No entanto, os demais estudos, que representam 

mais de 90% dos analisados, reportaram ganhos na construção de 

conhecimento de computação. 

Considerando o exposto, esta investigação tem como objetivo 

projetar um jogo digital exploratório para o ensino do pensamento 

computacional para crianças. Diferente da maioria das propostas 

existentes propõe-se um recurso que trabalha conceitos de 

Computação aliado a reflexões sobre meio ambiente, numa 

abordagem interdisciplinar.  

Além desta seção introdutória, este artigo está organizado 

como segue: a seção 2 apresentada trabalhos correlatos, jogos para 

o ensino do pensamento computacional. Na seção 3 o jogo 

proposto nesta pesquisa é apresentado, explanando-se sobre a 

teoria pedagógica que o embasa, seu enredo e sendo demonstrado 

um de seus desafios. A seção 4 traz a avaliação objetiva do jogo, 

na qual foi observado se a proposta atende a heurísticas de 

usabilidade. Por fim, a seção 5 traz as considerações finais a cerca 

de todo o trabalho e apresenta alguns trabalhos futuros. 

 

2. JOGOS DIGITAIS E PENSAMENTO 

COMPUTACIONAL 

Uma gama de habilidades é exigida das novas gerações, dentre elas 

o pensamento computacional,  que talvez seja a mais importante e 

menos compreendida [4]. Ele é fundamental a todos e baseia-se em 

fundamentos da Computação, envolvendo a resolução de 

problemas, a capacidade de projetar sistemas e a compreensão do 

comportamento humano [25].  

No contexto da educação em computação são percebidos 

diversos fatores que dificultam a aprendizagem de conteúdos 

fundamentais da área, como a capacidade de abstrair conceitos na 

resolução de problemas [10]. Nesse âmbito, os jogos têm ganhado 

espaço como ferramenta de apoio à aprendizagem, sendo um 

recurso que pode potencializar o desenvolvimento cognitivo de um 

indivíduo.  

Nos últimos anos, educadores e pesquisadores têm 

manifestado interesse por jogos voltados ao ensino de Ciência da 

Computação para crianças e adolescentes, sendo possível 

identificar diversos trabalhos sobre a temática. Como exemplo, 

pode-se citar o trabalho de [8] que propõem um  jogo, denominado 

Robotimov, em que o jogador deve fazer ajustes em códigos para 

que o comportamento do robô chegue em um determinado estado. 

Apesar de não ter sido apresentado resultado sobre o uso do 

Robotiv com estudantes, os autores esperam que a partir da 

interação com o jogo seja construído conhecimento de 

Computação, em diferentes níveis cognitivos.  

Outro trabalho que pode ser citado é o de [14] que propõem 

um jogo, chamado GrubiBots, voltado para o público infantil. O 

GrubiBots permite ao jogador construir algoritmos a partir da 

interligação entre blocos de programação. Estes blocos são 

formados por instruções e estruturas de programação. Como 

destaque, pode-se citar a interface gráfica, a qual adapta-se ao 

dispositivo usado pelo jogador, podendo ampliar as possibilidades 

de seu uso.  

Ainda nesse contexto, [21] desenvolveram um jogo, 

denominado Castelo dos Enigmas, que tem como proposta 

incorporar diversão à aprendizagem de novatos em programação. 

Tal jogo apresenta desafios que exploram conceitos básicos 

relacionados à sintaxe das principais estruturas de um algoritmo 

(repetição, condição), palavras-reservadas e escopo.  

Já [27], desenvolveram o Takkou, um jogo voltado ao ensino 

e a prática de algoritmos e programação. A proposta é baseada na 

teoria da Aprendizagem Significativa de David Asubel. O Takkou 

tem  características de um puzzle e nele o jogador deve resolver 

problemas, tendo que refletir sobre uma situação e no menor tempo 

possível desenvolver uma lógica para solucioná-lo. 

Outra proposta consiste no Pense Bem [28], um jogo  

desenvolvido para crianças a partir de 12 anos que tem como 

proposta o incentivo à lógica computacional realizada na operação 

de roteamento e bloqueio de redes. O intuito do jogo é que o 

jogador trace uma estratégia mental que simula o procedimento 

realizado logicamente pelos computadores conectados à rede 

durante um fluxo de dados. 

Já [12] propõem o Computino, um jogo educativo baseado no 

Angry Birds desenvolvido para auxiliar o aprendizado de Números 

Binários. Nele, o jogador dispõe de um estilingue e pedras que 

devem ser lançadas sobre os números decimais que, ao serem 

atingidos, geram pontos ao jogador, possibilitando avançar de 

nível. O número decimal alvo deve ser o número binário 

equivalente, exibido na parte superior direita da tela, representado 

por círculos nas cores verde e laranja. Segundo os autores, por ser 

constituído de desafios curtos, o Computino é adequado para ser 

utilizado durante a aula, consolidando a aprendizagem do conteúdo 

já abordado pelo professor. 

Analisando-se experiências de ensino de Computação na 

educação básica, pode-se perceber o uso recorrente do jogo Light 

Bot [16]. Nele, o jogador move um robô até o ladrilho azul e 

acende sua lâmpada. Tais ações são realizadas arrastando-se e 

soltando-se blocos de comando e à medida que vai atingindo os 

objetivos de cada fase, o jogador constrói conhecimentos básicos 

de programação.  

O Scratch [16] é outro ambiente bastante utilizado por 

educadores e pesquisadores. Ele desenvolvido pelo Lifelong 

Kindergarten Group (LLK), grupo de pesquisa do MIT Media Lab 

e possibilita ao usuário interagir e criar animações e vídeos  pela 

combinação de blocos de comando que assemelham-se a peças de 
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quebra-cabeça. De modo similar, há também o App Inventor [1], 

que possibilita a construção de aplicativos para dispositivos 

móveis fazendo uso, também, da programação por blocos.  

Na maioria dos trabalhos relatados, não é percebida a 

preocupação com a interdisciplinaridade do pensamento 

computacional, a qual pode impactar positivamente na 

aprendizagem de conceitos computacionais. Nesse sentido, este 

trabalho buscar preencher essa lacuna com a proposição de um 

jogo digital exploratório, o qual é descrito na seção a seguinte. 

 

3. O BUG NA CIDADE 
Buscando promover a aprendizagem do pensamento computacional 

para crianças, o jogo Bug na Cidade foi projetado. Nas subseções 

seguintes, é apresentada a teoria da aprendizagem que o embasa, 

assim como seu enredo e desafios. 

3.1 Os princípios pedagógicos do jogo 
O jogo Bug na Cidade visa promover a aprendizagem do 

pensamento computacional, para crianças, de forma articulada ao 

ensino de Ciências. Para tanto, explora conceitos de lógica de 

programação enquanto o jogador realiza coleta seletiva de lixo nos 

desafios propostos, numa abordagem interdisciplinar. 

No que se refere ao pensamento computacional, o jogo 

possibilita a implementação de soluções de problemas usando a 

linguagem de programação baseada em blocos, podendo ajudar o 

estudante na compreensão das etapas básicas para construção de 

algoritmos. Tal proposta está ancorada no CSTA K–12 Computer 

Science Standards, em seu nível 1 [29]. 

Dado a importância do ensino do pensamento computacional, 

enxerga-se nos currículos escolares brasileiros uma oportunidade 

de trabalhar tal habilidade articulada com outras áreas. Neste 

trabalho, a proposta integra o ensino de Computação a um dos 

temas transversais, Meio Ambiente, definido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Brasil [5]. Tal proposta está em 

consonância com a literatura da área de educação em Computação, 

que preconiza a promoção da aprendizagem do pensamento 

computacional em uma perspectiva interdisciplinar, onde são 

construídos conhecimentos de Computação aliado a conteúdos 

curriculares da educação básica [13]. 

O jogo proposto tem como âncora a aprendizagem por 

descoberta, baseada no construtivismo, segundo a qual o estudante 

deve ser um participante ativo no processo de aprendizagem, 

experimentando, descobrindo, errando e depurando, e assim 

construindo um conhecimento significativo sobre os conceitos 

estudados [6]. 

Tendo em vista que na aprendizagem por descoberta é 

esperado que o aprendiz descubra os conceitos de forma autônoma 

por meio dos artefatos a ele providos, podendo levá-lo a 

interpretações errôneas ou mesmo a lacunas no conhecimento que 

ele deveria adquirir, o Bug na Cidade integra feedback e 

scaffolding. Tais técnicas foram incorporadas como forma de  

prover orientação para que o estudante construa conhecimento 

significativo sobre os conceitos abordados no jogo, ao mesmo 

tempo em que exerce um papel autônomo em seu processo de 

aprendizagem. 

3.2 O nome do jogo 
O nome do jogo é um trocadilho: bug, termo da língua inglesa, 

significa ‘besouro’ em português, mas no contexto da Computação 

significa ‘defeito’, um erro de programação que pode resultar em 
um comportamento inesperado de um software. No contexto  do 

jogo proposto neste trabalho, bug é usado para se referir também a 

um ‘erro’ cometido pelo ser humano,  mas com impactos no meio 
ambiente. O erro é jogar lixo em lugares inadequados e seu 

impacto é a poluição de uma cidade. Para que tais erros sejam 

corrigidos, é necessário ao jogador depurá-los e se utilizar da 

programação de computadores, manuseando blocos de comando, 

para realizar ações associados à coleta seletiva de lixo, tornando 

sua cidade menos poluída e mais sustentável. 

3.3 O jogo e seus desafios 
O Bug na Cidade possui 10 desafios estruturados em níveis de 

complexidade crescente. Nele, o jogador deve guiar o personagem 

para realizar a coleta seletiva de lixo. À medida que o usuário 

avança de fase, novos conceitos computacionais são abordados e 

informações são introduzidas sobre diferentes tipos de lixo.  

(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
Figura 1.   A) Scaffolding; B) Feedback de Erro; e C) Feedback 

de Acerto do Desafio 2 do Bug na Cidade 

 

Os movimentos do personagem são realizados por meio de 
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Na maioria dos trabalhos relatados, não é percebida a 

preocupação com a interdisciplinaridade do pensamento 

computacional, a qual pode impactar positivamente na 

aprendizagem de conceitos computacionais. Nesse sentido, este 
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instruções algorítmicas como estruturas condicionais (se/senão) e 

laços de repetição (repita). 

Os blocos de comando devem ser arrastados até o painel 

localizado na lateral direita e a execução das instruções é acionada 

quando o botão verde é clicado. À medida que um novo tipo de lixo 

domiciliar ou residencial é explorado, informações sobre seu tempo 

de decomposição no meio ambiente e sugestões de reciclagem, por 

exemplo, são expostas, como forma de conscientizar o jogador 

sobre a importância do tema. 

Na Figura 1 é ilustrado um dos scaffolding associados ao 

desafio 2 do Bug na Cidade. Ele é exibido ao iniciar tal desafio e 

mantido na barra inferior durante a sua resolução. Além disso, 

feedbacks fornecidos ao jogador após resolver a tarefa e clicar no 

botão de execução são ilustrados. 

 

4. AVALIAÇÃO DO JOGO BUG NA 
CIDADE 
Na literatura há diversas abordagens para avaliação de softwares 

educativos e, em geral, são verificadas características técnicas 

(usabilidade, qualidade e ergonomia de software) e pedagógicas. 

Como forma de avaliar a qualidade do jogo proposto neste 

trabalho, uma abordagem objetiva foi adotada, onde especialistas 

avaliaram os protótipos do jogo por meio de um conjunto de 

heurísticas de usabilidade de software. Esta primeira avaliação 

objetivou identificar possíveis problemas na interação do usuário 

com os protótipos até então implementados. A posteriori  a 

proposta será validada com estudantes da educação básica. 

4.1 Método  
A avaliação do Bug na Cidade baseou-se na proposta de [26] que 

propõem um método a partir de análises formativa e objetiva de 

aspectos pedagógicos e técnicos de um jogo digital para o ensino 

do pensamento computacional para crianças. No trabalho, os 

autores partem da premissa de que as heurísticas de Nielsen são 

formalmente consideradas como um método efetivo de avaliação de 

interfaces e, tendo em vista as especificidades de softwares 

educacionais, apresentam categorias geradas pela avaliação 

formativa realizada transpondo as heurísticas de Nielsen para um 

contexto de software educacional. 

Tabela 1. Categorias e Heurísticas para Avaliação de Jogos 
Exploratórios de Pensamento Computacional [26]. 

Categorias Heurísticas 

Interação Exploratória 

Ajuda e documentação 

Visibilidade do estado do 

sistema 

Erros 

Controle e liberdade do 

usuário 

Metáforas Visuais da 

Interface 

Reconhecimento em vez 

de recordação 

Design da Interação 
Correspondência entre o 

sistema e mundo real 

 

As categorias geradas pelo trabalho de [26] são: interação 

exploratória; metáforas visuais da interface; e design de interação. 

Essas categorias são apresentadas na Tabela 1 e relacionadas com 

heurísticas de Nielsen conforme proposta dos autores. 

4.2 Resultados 
A partir dos protótipos produzidos, o jogo proposto foi avaliado 

numa abordagem objetiva. Das impressões registradas pelos 

pesquisadores durante a análise, nesta seção será apresentada a 

maneira como o Bug na Cidade atende às heurísticas sugeridas por 

[26].  

4.2.1 Interação exploratória 

4.2.1.1 Ajuda e documentação 
Sugere-se que, se necessária, a ajuda seja facilmente encontrada e 

consultada, sendo objetiva e simples. No Bug na Cidade buscou-se 

projetar interfaces que possibilitem ao jogador interagir com o jogo 

sem a necessidade de recorrer constantemente à ajuda 

documentada. Ainda, na ocorrência de dúvidas, o usuário poderá 

recorrer às instruções sobre como manusear o jogo e como resolver 

os desafios apresentados. Tais instruções podem ser acessadas ao 

clique de dois diferentes botões (botão com ícone de interrogação e 

outro com uma lâmpada, respectivamente), e acionadas a qualquer 

momento durante a resolução dos desafios. 

 

4.2.1.2 Visibilidade do estado do sistema 
Nesse contexto, é recomendado que o sistema mantenha o usuário 

informado através de feedback apropriado, que no contexto 

educacional pode ser contemplado por processos de scaffolding. 

No Bug na Cidade ao iniciá-lo é apresentada ao jogador uma 

instrução para que ele use os blocos de comando para ajudar o 

personagem em uma aventura sobre coleta seletiva de lixo. 

Também, ao iniciar cada desafio seu objetivo é exposto com 

instruções para que o jogador possa resolvê-lo. Por meio de tais 

estratégias, espera-se que o usuário explore o jogo de forma mais 

autônoma, apoiando a aprendizagem por descoberta. 

 

4.2.1.3 Erros 
Recomenda-se que o sistema peça confirmações das ações do 

usuário para prevenir ações indesejadas. No caso de erros, as 

mensagens devem informar a causa, as consequências e a solução. 

No contexto educacional, cabe ainda incluir os erros conceituais 

que podem ser cometidos pelos aprendizes. No caso do Bug na 

Cidade,  quando da ocorrência de erro  por três vezes consecutivas 

na resolução de um desafio, é proposto ao jogador um novo desafio 

em um nível de complexidade inferior. 

 

4.2.1.4 Controle e liberdade do usuário 
É sugerido que o sistema provenha meios para o usuário realizar as 

ações que deseja com possibilidade de desfazê-las e refazê-las. No 

contexto da aprendizagem por descoberta, essa heurística é de 

fundamental importância. Nesse sentido, no Bug na Cidade, o 

jogador pode acessar os desafios a qualquer instante, sem haver a 

necessidade de cumprir um para que outro seja desbloqueado. 

Ainda, durante a resolução de tais desafios, o jogador poderá fazer 

e refazer diferentes combinações com os blocos de comando do 

jogo, interpretando suas consequências. 
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4.2.2 Metáforas visuais da interface 

4.2.2.1 Reconhecimento em vez de recordação 
Nesse contexto é proposto que as informações e objetos relevantes 

devam estar visíveis para minimizar a carga de trabalho da 

memória do usuário. Segundo [26] é importante também que os 

elementos de interface além de identificáveis sejam compreensíveis 

pelo usuário. No Bug na Cidade projetaram-se ícones que remetem 

às ações de andar para frente, girar para a esquerda/direita, coletar 

lixo, etc. Tais ícones são padronizados nos desafios e espera-se que 

os jogadores os reconheçam e use-os adequadamente durante a 

interação com o jogo, sem a necessidade de redescobrir como usá-

los por meio de tentativa e erro. 

 

4.2.3 Design da interação 

4.2.3.1 Correspondência entre o sistema e mundo 

real 
Esta heurística sugere que o sistema fale a linguagem do usuário e 

use conceitos familiares e convenções do mundo real. Nesse 

contexto, o Bug na Cidade foi projetado contemplando um 

linguajar mais próximo de seus usuários, crianças. Ainda, buscou-

se usar elementos do mundo real na narrativa proposta: o cenário 

dos desafios é uma cidade e as principais ações do jogador são 

coletar e jogar o lixo na lixeira, por meio do uso de blocos de 

comando de programação. Assim, buscou-se propor ações 

intuitivas, considerando o modelo mental das crianças, no 

aprendizado de conceitos associados ao pensamento 

computacional. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O interesse pelo ensino do pensamento computacional na educação 

básica é crescente, sendo possível observar iniciativas em 

diferentes países, incluindo o Brasil. Paralelamente, a literatura da 

área revela dificuldades na aprendizagem de Computação, ao 

mesmo tempo em que aponta os jogos digitais como uma 

ferramenta que pode apoiar os processos de ensino e de 

aprendizagem de conceitos computacionais. 

Considerando o exposto, este trabalho apresentou o Bug na 

Cidade, um jogo que visa promover a aprendizagem do 

pensamento computacional para crianças de forma articulada ao 

ensino de Ciências. Tal jogo é baseado na  aprendizagem por 

descoberta e explora conceitos de programação em uma aventura 

sobre coleta seletiva de lixo. Em uma perspectiva interdisciplinar, 

apresenta-se, como uma proposta inovadora, que pode promover a 

aprendizagem de uma habilidade tão requerida na atualidade, o 

pensamento computacional, associado a reflexões sobre a educação 

ambiental como tema transversal na escola. 

Por meio de uma avaliação objetiva realizada por dois 

especialistas, autores deste trabalho, pôde-se observar que o Bug 

na Cidade  atende a diferentes heurísticas de usabilidade, podendo 

contribuir para a aprendizagem de conceitos a partir da interação 

das crianças com o jogo. De modo complementar, pretende-se, 

como trabalhos futuros, finalizar a prototipação e realizar uma 

avaliação formativa do jogo proposto. Esta avaliação contará com 

a participação de estudantes, contemplando aspectos pedagógicos e 

técnicos. Assim, será possível, por exemplo, verificar a adequação 

dos feedback, scaffolding, ícones, dentre outros, na perspectiva 

dos usuários. Ainda, será analisado o impacto do Bug na Cidade 

na aprendizagem dos conceitos por ele abordados. 

 

6. REFERÊNCIAS 
[1] App Inventor. Disponível em: 

<http://appinventor.mit.edu/explore/>. Acesso em: 24 de 

agosto de 2016. 

[2] Barbosa, L. S., Fernandes, T. C., & Campos, A. M. (2011). 

Takkou: uma ferramenta proposta ao ensino de algoritmos. In 

XVIII Workshop sobre Educaçao em Computaçao (WEI 

2011). 

[3] Bell, T., Witten, I. H., & Fellows, M. (2011). Computer 

Science Unplugged. Ensinando Ciência da Computação sem o 

uso do computador. Tradução por: Luciano Porto Barreto. 

Disponível em: <http://csunplugged.org/books>>. Acesso em: 

26 de agosto de 2016. 

[4] Blikstein, P. (2008). O pensamento computacional e a 

reinvenção do computador na educação. Disponível em: 

<http://bit.ly/1lXlbNn>. Acesso em: 26 de agosto de 2016. 

[5] Brasil. Ministério da Educação. Temas Transversais - Meio 

Ambiente -. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf

>. Acesso em: 26 de agosto de 2016. 

[6] Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard 

educational review. 

[7] Computing at School Working Group. (2012). Computer 

Science: A curriculum for schools. Computing at School 

Working Group. 

[8] Dantas, V. F., de Macedo, E. R., Andrade, J. R. B., Coutinho, 

D. R. A., Cavalcante, A. F., Vasconcelos, T. G., & Pereira, M. 

E. D. S. (2013). Combinando desafios e aventura em um jogo 

para apoiar a aprendizagem de programação em vários níveis 

cognitivos. In Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação (Vol. 24, No. 1, p. 920). 

[9] de Almeida Melo, L., de Lima Costa, T. K., & Batista, A. C. 

D. (2013). Pense bem: proposta e desenvolvimento de jogo 

digital para ensino de computação na educação básica. In 

Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(Vol. 24, No. 1, p. 346). 

[10] de França, R. S., & Tedesco, P. Explorando o pensamento 

computacional no ensino médio: do design à avaliação de 

jogos digitais. 

[11] de Oliveira, G. A., de Bettio, R. W., Rodarte, A. P., & Ferrari, 

F. B. (2014). GrubiBots Educacional: jogo para o ensino de 

algoritmos na educação básica. In Anais do Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação (Vol. 25, No. 1, p. 

584). 

[12] França, R. S., Silva, W. C., & Amaral, H. J. C. (2013). 

Computino: um jogo destinado à aprendizagem de Números 

Binários para estudantes da educação básica. In Anais do XXI 

Workshop sobre Educação em Computação-XXXIII 

Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Maceió, 

AL–Brasil. 



641

[13] França, R., & Tedesco, P. (2015, October). Desafios e 

oportunidades ao ensino do pensamento computacional na 

educação básica no Brasil. InAnais dos Workshops do 

Congresso Brasileiro de Informática na Educação(Vol. 4, No. 

1, p. 1464). 

[14] Google Computational Thinking Repository. Disponível em: 

<http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CompThinking.html>. 

Acesso em: 24 de agosto de 2016. 

[15] Jane, M. (2011). Reality is Broken: Why Games Make Us 

Better and How They Can Change the World. de Reality is 

Broken: Why Games Makes Us Better and How They Can 

Change the World, Penguin, 22-23. 

[16]  LightBot. Disponível em: <http://lightbot.com/>. Acesso em: 

24 de agosto de 2016. 

[17] Ludens, H. (1950). A Study of the Play Element in Culture. 

Boston: Beacon,1. 

[18] Medeiros, T. J., da Silva, T. R., & da Silva Aranha, E. H. 

(2013). Ensino de programação utilizando jogos digitais: uma 

revisão sistemática da literatura.RENOTE, 11(3). 

[19] National Research Council (US). (2010). Report of a 

Workshop on the Scope and Nature of Computational 

Thinking. National Academies Press. 

[20] Scaico, P. D., Henrique, M. S., Cunha, F. O. M., & de 

Alencar, Y. M. (2012). Um relato de experiências de 

estagiários da licenciatura em computaçao com o ensino de 

computaçao para crianças. RENOTE, 10(3). 

[21] Scaico, P. D., Marques, D. L., Azevêdo, M. A., Silva, J. C., & 

Neto, S. V. M. (2011). Combinando Diversão e Educação: 

Castelo dos Enigmas, um Jogo Sério para o Ensino de 

Algoritmos. XXII SBIE-XVII WIE. 

[22] Scratch. Disponível em: < https://scratch.mit.edu/>. Acesso 

em: 24 de agosto de 2016. 

[23] Sousa, R. V., Barreto, L. P., Andrade, A., & Abdalla, D. 

(2011). Ensinando e aprendendo conceitos sobre ciência da 

computação sem o uso do computador: Computação 

Unplugged!!!. Jornada de Atualização em Informática na 

Educação, 1(1). 

[24] Vieira, A., Passos, O., & Barreto, R. (2013). Um relato de 

experiência do uso da técnica computação desplugada. In 

Anais do XXI Workshop sobre Educação em Computação 

(pp. 670-679). 

[25] Wing, J. M. (2006). Computational thinking. 

Communications of the ACM,49(3), 33-35. 

[26] Falcão, Taciana Pontual, and Rafael Barbosa. "" Aperta o 

Play!" Análise da Interação Exploratória em um Jogo Baseado 

em Pensamento Computacional." Anais do Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação. Vol. 26. No. 1. 2015. 

[27] Barbosa, L. S., Fernandes, T. C., & Campos, A. M. (2011). 

Takkou: uma ferramenta proposta ao ensino de algoritmos. In 

XVIII Workshop sobre Educaçao em Computaçao (WEI 

2011). 

[28] de Almeida Melo, L., de Lima Costa, T. K., & Batista, A. C. 

D. (2013). Pense bem: proposta e desenvolvimento de jogo 

digital para ensino de computação na educação básica. In 

Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(Vol. 24, No. 1, p. 346). 

[29] Seehorn, D., Carey, S., Fuschetto, B., Lee, I., Moix, D., 

O'Grady-Cunniff, D., ... & Verno, A. (2011). CSTA K--12 

Computer Science Standards: Revised 2011. Disponível em: < 

https://csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/CSTA_K-

12_CSS.pdf> Acesso em: 22 de agosto de 2016. 

 

 



642

Avaliando o Impacto do Uso de Lógica de Programação no 
Ensino de Lógica Matemática: Um estudo de Caso 

 
Mayara L. Pereira 

Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnologia - ICET 

Universidade Federal do Amazonas - 
UFAM  

Tiradentes, 69103-128 Itacoatiara-AM, 
Brasil 

mayara.lopespe@gmail.com 

 
Bruno A. Bonifácio 

Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnologia - ICET 

Universidade Federal do Amazonas - 
UFAM  

Tiradentes, 69103-128 Itacoatiara-AM, 
Brasil 

brunnoboni@gmail.com 

 
Rallyson dos S. Ferreira 
Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia - ICET 
Universidade Federal do Amazonas - 

UFAM 
Tiradentes, 69103-128 Itacoatiara-AM, 

Brasil 

rallysonferreira@hotmail.com 

 
Jhonathan A. Oliveira 

Centro de Estudos Superiores de 
Itacoatiara - CESIT 

Universidade Estadual do Amazonas - 
UEA  

São Francisco,69100-000 Itacoatiara-
AM, Brasil 

jhonathan.araujo.icet@gmail.com 

 

Priscila S. Fernandes 
Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia - ICET 
Universidade Federal do Amazonas - 

UFAM  
Tiradentes, 69103-128 Itacoatiara-AM, 

Brasil 

pry.bila@gmail.com 

 

ABSTRACT 
In the last few years, the mathematics teaching has undergone 

several changes in order to minimize learning difficulties. However, 

there are still obstacles faced by students, mainly in primary 

education. This scenario has motivated the creation of strategies 

and technologies to stimulate logical/mathematical reasoning to 

show the real importance of this area of knowledge in nowadays. 

Several tools have been proposed to facilitate and maximize the 

student's ability to solve problems using programming skills to 

learn mathematics concepts. This paper presents a case study in a 

public school in the state of Amazonas in Brazil, which shows 

teaching mathematical logic using Scratch tool. We use Scratch, a 

programming learning environment for beginner to facilitate, 

maximize and support students in the development of logical 

thinking, problem solving using mathematical concepts and 

relationships. The results show that this approach can have a 

positive impact on the teaching and learning process, providing the 

creation of a stimulating environment and a more intuitive learning 

for students. 

RESUMO 
No âmbito escolar, o ensino da Matemática passou por diversas 

transformações como forma de diminuir a dificuldade de ensino-

aprendizagem dessa disciplina. No entanto, essas mudanças não 

foram suficientes para minimizar os problemas enfrentados pelos 

estudantes, principalmente no ensino básico. Por essa razão, a 

Matemática precisa ser ensinada usando os estímulos da 

capacidade de investigação lógica do aluno, criando maneiras de 

mostrar a real importância dessa área do conhecimento no dia-a-

dia. Para melhorar o pensamento crítico e a criatividade dos alunos 

em explorar, identificar conceitos e relações matemáticas várias 

abordagens e ferramentas têm sido propostas. O objetivo é criar 

um ambiente motivador além de facilitar, maximizar e apoiar os 

alunos no desenvolvimento do raciocínio lógico, para resolver 

problemas usando conceitos da área. Este artigo apresenta um 

estudo experimental, em uma escola pública do estado do 

Amazonas no Brasil, que mostra a utilização do Scratch para o 

ensino de lógica matemática. Os resultados mostram que esta 

abordagem pode ter um impacto positivo no processo de ensino 

aprendizagem, proporcionando a criação de um ambiente 

motivador e uma aprendizagem mais intuitiva. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3: [Computers and Education]: Miscellaneous; 

K.3.1: [Computer Uses in Education]: Programming Environments; 

K.3.2: [Computer and Information Science Education]:  

Educational Softwares, Programming Logic,  

Termos Gerais 

Algorithms, Human Factors, Languages 

Palavras Chave 

Aprendizagem, Scratch, Matemática, Lógica, Aprendizagem de 

Computação 

1. INTRODUÇÃO 
A matemática se faz presente no cotidiano das pessoas em diversos 

aspectos da vida social, tornando-se fundamental para construção 

do conhecimento. As pessoas lidam com problemas matemáticos 

todos os dias, a todo o momento, e muitas vezes enfrentam  

dificuldades na resolução de tais problemas, por não ter 

conhecimento lógico e matemático o suficiente [6]. Grande parte 

das pessoas, principalmente no ambiente escolar tem aversão a esta 

área, principalmente no ensino básico. Dessa forma, os resultados 

mostram um quadro preocupante sobre a avaliação de alunos da 

educação básica no Brasil, principalmente entre o 6º e 9º ano [7]. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 642  - 647. Santiago de Chile.
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Diante desse cenário o ensino sobre os conceitos e os problemas 

matemáticos passados aos alunos geram barreiras no aprendizado, 

criando lacunas no desempenho e insatisfação pelos números. 

Conforme [1] o domínio da técnica matemática é importante, mas a 

falta de sucesso na resolução de problemas acontece na maior parte 

das vezes, não da falta de conhecimento, mas da ineficiência da 

articulação desses conhecimentos. Isso porque muitas vezes os 

alunos compreendem o problema, mas não conseguem enxergar 

uma solução prática para resolver a operação por não terem um 

embasamento lógico. 

Dessa forma, várias práticas pedagógicas têm sido realizadas com 

o intuito de minimizar esse problema, i.e., o desenvolvimento de 

jogos que auxiliam no aprimoramento lógico matemático [11], [1]. 

Devido ao avanço cada vez mais acelerado das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s), a área da educação tem sido 
impulsionada pela adoção de softwares educacionais, como 

práticas inovadoras [5]. 

Com o intuito de apurar a adoção dessas novas didáticas de ensino 

o presente estudo utiliza a ferramenta chamada SCRATCH1 para 

apoiar o ensino da lógica matemática. A escolha dessa aplicação 

foi, principalmente, por apresentar uma abordagem intuitiva, com 

interface amigável e sua produção envolver muitos tipos de mídia, 

como sons, imagens e vídeos de diversos formatos [2]. 

Diante desse contexto, este artigo apresenta um estudo 

experimental, em uma escola pública do estado do Amazonas no 

Brasil, que mostra a utilização do Scratch para o ensino de lógica 

matemática. Os resultados mostram que esta abordagem pode ter 

um impacto positivo no processo de ensino aprendizagem, 

proporcionando a criação de um ambiente motivador e uma 

aprendizagem mais intuitiva. 

Portanto, espera-se contribuir para o fortalecimento do ensino da 

lógica matemática através do ensino da lógica de programação 

utilizando o software Scratch, despertando o interesse e a 

motivação dos estudantes pela área de ciência da computação, ao 

mesmo tempo em que reforça o rendimento escolar desenvolvendo 

jogos relacionados com o conteúdo da disciplina de matemática. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS  

A evolução tecnológica, e a utilização das TIC´s no ensino da 

matemática têm sido bastante reforçada ao longo dos anos, 

trazendo mudanças no modo de como seus usuários interagem e 

acessam as informações [15]. Vários são os recursos tecnológicos, 

tais como: o data show, a vídeo aula e até a mais simples das 

ferramentas tecnológicas,  como o pincel. Todos esses recursos 

vêm sendo parceiros do profissional na educação, porém, quando 

falamos de uso de computadores e seus softwares educacionais, 

estamos referindo a uma potencial ferramenta que ainda não se 

encontra, de forma aceitável inserida na prática do professor de 

matemática [4]. 

O desafio com essa integração é criar novas formas de interação, 

com atividades pedagógicas mais colaborativas de ensino, tornando 

o processo de aprendizagem mais dinâmico, ágil e prazeroso [13 ]. 

Esse cenário facilitou a utilização de jogos e ambientes de 

aprendizados, contribuindo para o surgimento de novos 

                                                                   

1http://scratch.mit.edu 

paradigmas, tanto relacionado ao acesso à informação quanto na 

forma de aprendizado dos usuários [3]. 

Devido às suas características, o Scratch pode criar um ambiente 

motivador de aprendizado. Além disso, a ferramenta também se 

apresenta, segundo [12], como um objeto educacional poderoso no 

processo de ensino-aprendizagem de matemática e informática 

estimulando competências necessárias, permitindo que o aprendiz 

se concentre na aquisição de raciocínio lógico-matemático. 

No trabalho [6] relata-se que os jogos eletrônicos vieram com o 

passar do tempo sendo utilizados amplamente no contexto 

educacional, unindo a jogabilidade e interatividade com um objeto 

de aprendizagem, onde o jogador pode estar ganhando 

conhecimento ao mesmo passo que utiliza uma ferramenta de 

entretenimento. Desse modo, este trabalho propôs a utilização de 

um jogo educativo construído com o intuito de apoiar e auxiliar no 

ensino de matemática, assim como o presente artigo. 

Em [8] é realizada uma descrição e levantamento estatístico de 

alunos do ensino médio que aprenderam programação com a 

linguagem Phyton através de jogos dinâmicos. A escolha por essa 

linguagem se deu por ser considerada pelos autores simples e 

poderosa para o objetivo pretendido. Ao final do trabalho 

verificou-se a satisfação dos alunos quanto à oficina e que 

realmente o recurso utilizado foi muito motivador para todos os 

alunos participantes. No entanto, a sintaxe de Python pode se 

tornar uma barreira para alunos iniciantes, ao contrário do Scratch. 

De acordo com [1], recomenda-se o Scratch no desenvolvimento de 

habilidades matemáticas com a construção de jogos. As práticas de 

programação foram realizadas em uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental. Segundo os autores, os alunos ficaram 

entusiasmados com o aprendizado e os resultados com a 

aprendizagem de matemática foram perceptíveis, depois das ações. 

No estudo de caso de [15] realizado com os alunos do ensino 

fundamental de uma escola em Florianópolis/SC, trouxe resultados 

satisfatórios. O objetivo do estudo foi à aplicação e avaliação do 

ensino de computação nos anos iniciais do ensino fundamental. O 

projeto forneceu uma primeira indicação de que o ensino da 

computação usando o Scratch pode ser adotado com sucesso já nos 

primeiros anos do ensino fundamental estimulando o raciocínio 

lógico das crianças. O estudo também mostra como o ensino de 

computação pode ser integrado no currículo existente de forma 

harmônica e interdisciplinar. 
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Tabela 1. Comparativo Entre o Presente Estudo e os 
Trabalhos Relacionados. 

O presente trabalho apresenta em relação a literatura o 

acompanhamento contínuo, integrado ao treinamento realizado 

como forma de auxiliar na maximização do rendimento dos 

participantes. 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL: 
USO DA FERRAMENTA SCRATCH PARA 
APRENDIZAGEM DE LÓGICA 
MATEMÁTICA 
O objetivo do estudo foi realizar criar ambiente para o ensino de 

lógica matemática, usando lógica computacional. Dessa forma, foi 

idealizada a programação de jogos voltados para lógica 

matemática, utilizando o Scratch. Após a realização do treinamento 

foram capturadas percepções sobre o desempenho e 

aproveitamento dos participantes, traçando um paralelo com a 

disciplina de matemática, ministrada nas escolas dos participantes. 

Assim, foram analisados dados que mostram o impacto da 

ferramenta no aprendizado, utilizando a tecnologia adotada. 

3.1 Planejamento do Estudo 
Para o cenário de estudo foi escolhida uma turma do 9º ano de uma 

escola da rede pública de ensino, chamada Dom Paulo Mc Hugh, 

localizada no município de Itacoatiara, no Amazonas. O estudo foi 

planejado ao longo de três meses. Segundo [1] a escolha de uma 

turma deve obedecer uma metodologia eficiente onde o 

acompanhamento é um dos fatores importantes para a coleta de 

dados do estudo. 

 

Figura 1. Cenário de realização do estudo. 

Como a maioria dos alunos era menor de idade, foi feito um Termo 

de Livre Consentimento, que foram assinados pelos pais dos 

participantes autorizando a realização da oficina. Dessa forma, na 

próxima etapa foi realizada a avaliação de comunicabilidade da 

ferramenta Scratch, descritos detalhadamente em [10].  A partir 

dos resultados deste estudo, foi possível perceber que a avaliação 

de comunicabilidade foi importante para saber se a interface da 

aplicação possui interface agradável e de fácil compreensão pelos 

usuários.  

Para a condução do estudo, foi disponibilizado um laboratório, do 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), com configuração básica e de 

baixo custo, uma vez que a ferramenta utilizada é multiplataforma. 

3.2 Execução do Estudo 

A versão utilizada do Scratch foi a 2.0. Para realização do estudo, 

foram selecionados 18 alunos, que se disponibilizaram 

voluntariamente a realização do teste. Segundo [9] esse número 

apesar de pequeno é viável para a realização do estudo. 

Inicialmente, foi aplicado um questionário para saber o grau de 

familiaridade dos alunos com os softwares utilizados. Estes dados 

foram importantes para criação de perfil de cada aluno voluntário e 

realização de acompanhamento do aprendizado de cada um ao 

longo do projeto.  

Ao iniciar a oficina com a ferramenta Scratch, os alunos passaram 

por um treinamento, onde foram apresentados conceitos de lógica, 

com duração de duas semanas. Neste treinamento os alunos 

tiveram aulas de conceitos como: seqüência lógica, operações 

lógicas, operadores aritméticos, operadores relacionais, e tomadas 

de decisões. A escolha desses assuntos foi feita como forma de 

aplicar os principais conceitos de noções de lógica para 

programação. O propósito foi dar o apoio essencial para que os 

participantes tivessem capacidade de resolver problemas com jogos 

que estimulavam o raciocínio, o pensamento criativo e resolver 

dificuldades através da lógica matemática. 

Após o treinamento, foi realizada uma oficina de lógica de 

programação com o Scratch que teve duração de 8 semanas. Em 

paralelo à oficina, o professor da disciplina de matemática realizou 

o acompanhamento dos alunos, na escola, fornecendo os assuntos 

da grade curricular do bimestre vigente. Os problemas 

desenvolvidos na oficina foram planejados de acordo com o 

conteúdo didático ministrado em sala de aula. Com o propósito de 
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Present

e 

estudo 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Marqu

es et al. 

[8] 

Não Não Sim Não Não Não 

Andrad

e et al. 

[1] 

Não Não Não Sim Não Sim 

Felix et 

al. [6] 
Não Não Não 

Parcial

mente 
Não Sim 

Wange

nheim 

et al. 

[14] 

Não Não Sim Sim Sim Não 

Legenda: 

F1 - Realizou-se o MAC com o propósito de estudo 

F2 -  Realizou-se um estudo comparativo durante o semestre letivo 

F3 -  Realizou-se aulas de lógica/assuntos introdutórios antes da oficina 

F4 -  A ferramenta utilizada possui recursos de mídia 

F5 -  Realizou-se um levantamento quanto ao conhecimento  dos alunos 

em informática 

F6 -  Os testes explorou recursos voltados para conteúdos matemáticos 
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criar uma nova alternativa para reforçar a aprendizagem através 

dos conceitos de matemática. 

Ao final de cada uma das duas etapas, os alunos receberam o 

Questionário de Avaliação do Participante (QAP) e responderam 

algumas questões relacionadas à experiência de uso da ferramenta 

e, também sobre sugestões para propor melhorias na ferramenta, 

para uma avaliação qualitativa. 

3.3 Resultados Obtidos 
Os resultados obtidos com o treinamento demonstram uma boa 

receptividade por parte dos participantes, e dessa forma foi 

refletida nos resultados. Foram constatadas somente três ausências 

durante às aulas que teve duração de duas semanas. 

Ao final do treinamento foi aplicado um questionário de opinião 

para avaliar o rendimento da turma e o nível de aceitação do 

Scratch. 

A Tabela 2 demonstra um nível de aceitação favorável ao final do 

treinamento. Em todos os grupos, de questões elaboradas de acordo 

com o GQM, apenas um item não alcançou 100% de afirmação 

positiva para o benefício alcançado com a utilização do Scratch. 

Assim, o último campo, que trata do resultado alcançado com a 

oficina ministrada, uma única aluna afirmou que a ferramenta 

despertou seu interesse, mas gostaria de cursar outra área. Dessa 

forma, foi constatado um aumento no grau de interesse dos 

participantes pela área de informática, sendo que a maioria 
declarou que a computação será uma opção de curso para sua 

formação acadêmica. 

Tabela 2. Questionário de Aceitação da Ferramenta Scratch. 

C. Questões Nº de Usuários 

Sim Não 

P
er

ce
p

çã
o

 d
e 

a
p

re
n

d
iz

a
d

o
 Você conseguiu imaginar soluções 

lógicas computacionais para os 

problemas propostos? 
18 0 

O Scratch despertou sua lógica 

matemática? 18 0 

P
er

ce
p

çã
o

 

d
e 

fa
ci

li
d

a
d

e 

d
e 

u
so

 

Ao longo do treinamento o Scratch 

se mostrou de fácil adaptação?  
18 0 

P
er

ce
p

çã
o

 

d
e 

u
ti

li
d

a
d

e 

d
o

 S
cr

a
tc

h
 

Você acredita que o Scratch 

conseguiu lhe dar suporte 

necessário na disciplina de 

matemática?  

18 0 

R
es

u
lt

a
d

o
 

q
u

a
n

to
 a

 

o
fi

ci
n

a
 

Após a experiência vivida durante 

o projeto com o Scratch, é de seu 

interesse ingressar em algum curso 

da área de Ciência da 

Computação?  

17 1 

Legenda: C = Características 

 

Outro ponto avaliado foi a boa percepção em relação a influencia 

do treinamento, na escolha dos participantes para curso superior, 

pois o treinamento serviu para que os alunos conhecessem melhor 

as atividades da área de Informática. 

Assim sendo, considerando uma avaliação geral da qualidade do 

treinamento, os 18 alunos participantes das aulas relataram que o 

Scratch despertou sua lógica matemática, e assim sendo, aprovam a 

ferramenta para auxiliar na lógica matemática. 

Portanto, é exemplificado na Tabela 3 que houve uma evolução 

durante os testes aplicados no treinamento. Os testes foram 

elaborados de acordo com assuntos trabalhados em sala de aula. 

Pode se observar que no último teste dois alunos ainda tiveram 

dificuldades em resolver o problema proposto. Isso ocorreu em 

consequência das faltas durante às aulas, que aconteceram quando 

o assunto foi trabalhado. 

Tabela 3. Resultado do Treinamento. 

N° Testes Concluíram Dificuldades Não Concluíram 

Teste 1 7 9 2 

Teste 2 13 5 0 

Teste 3 16 2 0 

 

Para a avaliação sobre o relacionamento entre os conceitos de 

lógica matemática e lógica de programação foi aplicado um teste, 

em formato de desafio. Assim, foi aplicado um teste de matemática 

financeira para que os alunos pudessem modelar o problema 

usando a ferramenta Scratch. O desafio consistia em encontrar os 

juros de uma determinada conta, conforme mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Problema Final do Teste. 

Os resultados, apresentados na Figura 3, mostram que 16 alunos 

concluíram com êxito o teste aplicado. Dois alunos tiveram maior 

dificuldade para solução do problema e resolveram parcialmente.  
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Figura 3. Gráfico de resposta dos participantes no teste final. 

Para a avaliação do impacto do treinamento no aprendizado dos 

alunos foi realizado um acompanhamento contínuo, por meio do 

desempenho escolar de cada participante. Com a autorização dos 

participantes e dos envolvidos na escola (Pedagogos, Diretor da 

Escola e Professores) os alunos foram divididos em grupos, entre 

os que participaram do estudo, nos treinamentos e os alunos que 

não participaram. Os dados são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Comparação Entre os 3 Bimestres dos Alunos que 
Participaram do Estudo Antes e Após a Oficina e dos Alunos 

que Não Participaram do Estudo. 

OD. Alunos 1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 

01 A 6,0 8,0 9,0 

02 B 6,5 8,2 9,0 

03 C 6,0 7,5 8,5 

04 D 6,0 7,5 8,0 

05 E 6,0 7,5 8,5 

06 F 6,5 7,5 9,0 

07 G 6,5 7,0 8,5 

08 H 6,0 7,5 8,5 

09 I 6,5 8,0 8,5 

10 J 6,0 8,2 8,5 

11 L 6,5 7,0 8,5 

12 M 6,0 8,0 8,5 

13 N 6,5 7,0 8,0 

14 O 6,5 8,5 9,0 

15 P 6,0 7,5 8,5 

16 Q 6,0 7,5 9,0 

17 AA 6,5 7,5 7,0 

18 BB 6,5 7,5 8,1 

19 CC 6,0 8,0 7,5 

20 DD 6,0 7,5 7,0 

21 EE 6,0 7,5 8,0 

22 FF 6,0 8,0 7,5 

23 GG 6,0 7,0 6,5 

24 HH 6,6 7,5 7,0 

25 II 6,5 8,1 6,6 

26 JJ 6,5 8,0 8,1 

27 LL 6,5 7,0 7.9 

28 MM 6,5 8,0 7,5 

29 NN 6,5 7,0 7,0 

30 OO 6,6 7,5 8,0 

31 PP 6,0 7,5 8,0 

32 QQ 6,0 7,5 7,5 

Os resultados mostram que os alunos (OD de 01 a 16), que 

participaram do estudo obtiveram melhor aproveitamento após o 

treinamento. Os participantes que optaram por não participar do 

estudo (OD de 17 a 32) obtiveram desempenho similar ao bimestre 

anterior ao treinamento. Dessa forma, obteve-se indícios de que o 

treinamento auxiliou, como ferramenta complementar, no 

aprendizado de matemático aos alunos participantes. A Figura 4, 

mostra substancial diferença no desempenho dos participantes.  

 

Figura 4. Comparação Entre as Notas dos Alunos que 
Participaram e os que Não Participaram do Estudo no 3º 

bimestre. 

Não foi realizada uma análise efetiva sobre o grau de impacto do 

estudo nas notas dos alunos. No entanto, os dados qualitativos 

mostram que o estudo contribuiu para maior interesse dos alunos 

pelo aprendizado de lógica matemática. Por essa razão, os 

resultados mostram que o uso do Scratch pode contribuir para uma 

melhor experiência de aprendizado, como ferramenta 

complementar.  

A análise qualitativa foi feita por meio dos dados das entrevistas e 

questionários pós-treinamento. Os dados mostram por exemplo 

que os alunos G e M consideraram importante o aprendizado 

advindo do estudo aplicado, conforme relatado,  respectivamente 

pelos alunos G e M em “Gostei muito de aprender matemática 
com o Scratch, aprendi que temos que usar a lógica para 

resolver problemas” e “Bom, eu não tenho muito a falar, mas 
quero dizer que gostei muito da oficina, obrigado pela 
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oportunidade que me trouxe conhecimento, logo quero entrar na 

faculdade para continuar esse aprendizado”.  

Outro ponto identificado foi em relação a percepção de 

contribuição do aprendizado, pelos professores e pedagogos da 

escola, onde foi realizado o estudo. Segundo o professor de 

matemática "O estudo foi importante, pois os alunos se sentiram 

mais motivados, após o estudo todos os problemas, exercícios e 

trabalhos que passava foram resolvidos usando o Scratch". O 

diretor da Escola relatou "Essa integração só fortalece o nível do 

ensino dado no ciclo básico. Isso pode impactar demais para os 

alunos que desejarem fazer faculdade. Eles terão menos 

dificuldades no ensino das disciplinas de cálculo nos cursos de 

exatas, por exemplo". 

Os resultados mostram importante impacto no ensino do ciclo 

básico, com indícios de resultados favoráveis para o ensino de 

matemática usando o Scratch como ferramenta complementar. 

4. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
O presente projeto fornece uma indicação que o ensino de lógica de 

programação e de lógica matemática usando o SCRATCH pode ser 

adotado com sucesso no ensino fundamental. Os alunos da turma 

do 9º ano da Escola Municipal Dom Paulo conseguiram programar 

resolvendo problemas matemáticos propostos a eles. O estudo 

também demonstra como o ensino da matemática, ministrada em 

sala de aula, usando computação, pode ser integrado na 

metodologia de forma harmônica e interdisciplinar. 

Dessa forma, foi observado que o treinamento com o Scratch e a 

oficina de lógica motivou os alunos a aprender mais sobre 

matemática na programação e promoveu uma experiência de 

aprendizagem positiva e satisfatória a eles. O fato de os alunos 

resolverem problemas matemáticos por meio de seus próprios 

programas torna o aprendizado de matemática mais divertido, 

como também, abre novas possibilidades para aprenderem 

programação de forma mais simples e intuitiva. 

Diante do contexto apresentado, surgem possibilidades para 

trabalhos futuros como: desenvolver o estudo com outras 

ferramentas da literatura de programação para iniciantes, como 

também desenvolver pesquisas com outras disciplinas de ensino. 

As linhas de pesquisas abrangeriam as disciplinas de física, 

química, português e até mesmo ser adaptado para o ensino da 

alfabetização no primário, auxiliando no aprendizado da criança. 
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ABSTRACT 
To speed the software development process, several tools and 

methods have been developed as a way to increase the productivity 

of teams. However, the construction process and solutions 

modeling end up having strong dependence on human factors. In 

this context, this paper presents a preliminary study that considers 

the influence of personality type in developers in mobile software 

ecosystem. Results indicate evidence of a correlation between 

psychological profile and developers productivity in a new mobile 

software platform. 

RESUMO 
Para agilizar o processo de desenvolvimento de software, várias 

ferramentas e métodos tem sido desenvolvidos, como forma de 

aumentar a produtividade das equipes. No entanto, o processo de 

construção e modelagem de soluções acaba tendo forte 

dependência de fatores humanos. Nesse contexto, o presente artigo 

apresenta um estudo preliminar que considera a influência do tipo 

de personalidade na experiência de desenvolvedores novatos em 

ecossistemas de software móvel. Os resultados indicam indícios de 

uma correlação entre o perfil psicológico e a produtividade de 

desenvolvedores em uma nova plataforma de software móvel. 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.3 [Programming Languages]: Language Constructs and 

Features. 

General Terms 
Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Ecossistemas, perfil psicológico, tipo de personalidade. 

1. INTRODUCCIÓN 
A criação de software se refere às atividades interpostas no ciclo de 

vida de desenvolvimento de software, que capta o projeto 

detalhado, a codificação e os testes [4].  A evolução constante das 

tecnologias de software ao longo dos anos, tem estimulado a 

indústria de desenvolvimento a buscar alternativas para melhorar a 

qualidade na construção de software, sob diferentes panoramas e 

infraestruturas [1]. Esse cenário permitiu o surgimento de novos 

paradigmas, como é o caso da Computação Móvel, que criam 

novos modelos de negócio.  

Diante disso, os desenvolvedores tornam-se elementos 

fundamentais para a estrutura organizacional desse modelo 

emergente, pois criam oportunidades de forma externa aos 

aplicados dentro das empresas, criando um ecossistema de 

software. O novo modelo de negócio proporcionado por esta 

plataforma, estimula os desenvolvedores de software a utilizar suas 

plataformas e seus meios de distribuição para que eles possam 

oferecer inovações tecnológicas [15]. 

A agregação desses elementos circundantes a implementação de 

software, assim como os seus relacionamentos, pode ser chamado 

de Ecossistema de Software (ECOS), e ainda no contexto de 

plataforma móvel é designado de Ecossistema de Software Móvel 

(MSECO). Um MSECO é um sistema de evolução cooperativa de 

aplicações desenvolvidas para uma plataforma móvel, 

desenvolvedores e usuários que formam complexos 

relacionamentos preenchendo nichos, competindo e cooperando, de 

uma forma similar a ecossistemas biológicos [16].  

Por isso, percepções e sentimentos externos, baseados em aspectos 

cognitivos podem influenciar na produtividade dentro dos 

MSECOs. Nesse contexto, o presente trabalho visa avaliar, de 

forma preliminar a influencia do perfil psicológico na 

produtividade e motivação de desenvolvedores novatos dentro de 

um MSECO. Utilizando como métricas o tipo de perfil psicológico 

que cada desenvolvedor possui. 

Para tal, foi realizado uma coleta de dados para obter o perfil 

psicológico dos desenvolvedores dentro do MSECO, fazendo-se 

uma comparação de dois grupos de desenvolvedores (um grupo 

utilizando a abordagem do MSECO e outro utilizando a abordagem 

ad hoc). Estudos apontam que fatores humanos são os mais 

significativos para o desenvolvimento de software em diferentes 

grupos, tanto em termos de desempenho quanto na qualidade. 

Com o intuito de obter o perfil psicológico dos desenvolvedores 

que aprenderam e publicaram apps na loja da google play, esta 

pesquisa utiliza o indicador do tipo psicológico MBTI. Estudos na 

literatura têm sido realizados para investigar perfis psicológicos 

existentes, além das teorias de tipos psicológicos como a de [17], 

em que esta teoria é composta por padrões, preferências e atitudes 

dos indivíduos. [17] também identificou quatro funções de tipos 

psicológicos que chamou de essenciais: sensação e intuição 

(chamada de percepção), e ainda, pensamento e sentimento 

(chamada de julgamento). [18] elaborou um grupo de acordo com o 

estudo de Myres e nomeou de “Temperamentos”. A referência de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 648  - 653. Santiago de Chile.



649

[18] sugere que os temperamentos são constituídos por quatro 

tipos de personalidade, baseados no indicador MBTI1 [18]. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 

2 apresenta os conceitos e trabalhos relacionados. A Seção 3 

apresenta os materiais e métodos do estudo experimental. A Seção 

4 consiste nos resultados obtidos. A Seção 5 apresenta as ameaças 

a validade do estudo. E por fim, a Seção 6 consiste na conclusão e 

perspectivas de trabalhos futuros. 

2. CONCEITOS E TRABALHOS 
RELACIONADOS 

2.1. MSECO 
De acordo com [10], um Ecossistema de Software (ECOS) pode 

ser relatado como um entrelaçado de elementos interagindo entre si, 

e soluções de software que sustentam essas interações, com o 

suporte de uma plataforma tecnológica. A evolução da computação 

móvel tem instigado os usuários a integrar gradualmente 

tecnologias para a realização de afazeres diários, dado que além de 

permitir as operações básicas de um aparelho celular, os aparelhos 

móveis passaram a agregar novos recursos e facilidades, tais como 

a Internet móvel e a personalização por meio de aplicações [19]. 

Um MSECO pode ser definido como um grande sistema de 

cooperação de aplicações móveis, desenvolvedores e usuários que 

formam complexos relacionamentos e preenchendo nichos, 

competindo e cooperando, de uma forma similar a ecossistemas 

biológicos [16]. O MSECO está divido em elementos e atividades, 

como mostrado na Tabela 1 abaixo. 

O MSECO pode ser formado por diversos elementos, que possuem 

responsabilidades distintas e que precisam se relacionar de forma 

harmônica para se manter um equilíbrio dentro de um ecossistema. 

Dentre esses elementos, além dos já citados, podem incluídos a 

Organização Central, os  Evangelistas e Loja de Aplicações [13]. 

Cada elemento desde nicho possui responsabilidade dentro de um 

MSECO, assim como um desempenho esperado pela organização 

que preserva a forma que este se mantenha “saudável” (fazendo 
uma analogia ao ecossistema biológico). O desempenho destes 

elementos precisa ser acompanhado com o objetivo de identificar e 

prever áreas de melhorias, assim como validar mudanças. 

2.2. Perfil Psicológico 

Pesquisas relacionadas sobre fatores humanos tornaram-se mais 

vigorosos com o fim da mobilização pela 2ª Guerra Mundial. A 

computação, por volta dos anos 60, passa a se desenvolver no 

caminho da utilização de linguagens de programação com maior 

grau de generalização, possibilitando a ideação de sistemas 

grandes, mais complexos e de aplicação variada [12]. Assim houve 

pesquisas sobre fatores humanos e suas personalidades, definindo-

se personalidade como sendo um agregado de elementos internos 

específicos do caráter de uma pessoa que influencia o 

comportamento em circunstâncias diferentes [24]. Segundo [9], a 

forma do teste de personalidade mais utilizado em estudos em 

Computação é o Indicador MBTI. 

O MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) é um tipo de informativo 

para descobrir peculiaridades importantes de pessoas, pontos fortes 

e aspectos chaves de  desenvolvimento (Myers and Briggs, 2015). 

                                                                   

1 http://inspiira.org/ 

O MBTI possui 16 possibilidades de tipos psicológicos. 

Alicerçado nos estudos de Jung (1991), é estabelecido com base 

em quatro dimensões bipolares da personalidade: (1) Extrovertidos 

e Introvertidos (E/I), (2) Sensoriais e Intuitivos, (3) Racionais e 

Emocionais; e (4) Julgadores e Perceptivos. A seguir, a Tabela 2 

exibe a definição de cada tipo de personalidade. O MBTI admite 

que, todos os indivíduos tenham as qualidades de personalidade 

contidos em cada escala ou parâmetro, cada um escolhe algumas 

qualidades ou é mais confortável com alguns traços do que outros. 

O tipo de personalidade é identificado por meio de um código de 

quatro letras [21]. 

Tabela 2. Tipos de Perfil Psicológico 

Temperamento Descrição 

SP (Sensorial Julgador) 

- Artesãos 

Têm uma grande afinidade com 

ferramentas e instrumentos. Buscam a 

sensação e suas ações têm como  

objetivo fazer com que cheguem o mais 

rápido possível até onde pretendem ir. 

São impulsivos, adaptáveis, 

competitivos e ousados. 

SJ (Sensorial Julgador) 

- Guardiões 

Preferem trabalhar consistentemente 

com o sistema, porque acreditam que, 

ao longo prazo, lealdade,  disciplina e 

cooperação realizam o trabalho de 

forma  correta. Buscam a segurança e 

são cuidadosos quanto aos  prazos e têm 

uma visão perspicaz para o excesso ou 

escassez. São cautelosos quanto às 

mudanças. 

NF (Intuitivo 

Sentimental) – 

Idealistas 

Têm um talento único para ajudar as 

pessoas a resolver as  suas diferenças e 

assim trabalharem juntas. Buscam a 

identidade e tendem a concentrarem-se 

no que poderia  ser, em vez de 

concentrarem-se no que é. Altamente 

éticos em suas ações, sempre se 

comprometem a um estrito padrão de 

integridade pessoal. 

NT (Intuitivo Pensador) 

– Racionais 

São rigorosamente lógicos e 

independentes em seu pensamento. Têm 

um intenso desejo de atingir seus  

objetivos. Esforçam-se por compreender 

o mundo natural  em toda a sua 

complexidade. São pragmáticos acerca 

do como ganharão esse conhecimento. 

Sentem-se à vontade ao encontrar as 

soluções mais eficientes e elegantes 

para os problemas. 

2.3. Trabalhos Relacionados 
Atualmente, diversos autores propuseram pesquisas para investigar 

o tipo de personalidade de pessoas da área de tecnologia da 

informação [3] [21]. Algumas pesquisas almejam descobrir o tipo 

de personalidade apropriada para tarefas específicas. Para verificar 

esse tipo de personalidade e qual personalidade a pessoa possui, ela 

pode responder o questionário MBTI. Após o participante  

terminar de responder o questionário, tem-se a resposta mostrando 

qual o perfil psicológico desse participante. 



650

[2] propôs um estudo para analisar qual a influência da 

personalidade que gerente de projeto possui, assim como se seu 

comportamento no ambiente de trabalho, pode ajudar ou prejudicar 

a equipe ao longo do desenvolvimento de um software. [2] levou 

em consideração dois teorias psicológicas: MBTI e a teoria de da 

funções da equipe baseada no trabalho de [5]. Teve como resultado 

que o perfil do gerente de projeto não influência na equipe de 

desenvolvimento.  

[21], por sua vez, realizou um estudo empírico para observar o 

perfil psicológico de alunos de computação. Foi observado 

aspectos individuais que podem afetar no aprendizado e 

desempenho acadêmico dos alunos. No estudo foi feito uma 

comparação entre perfis de alunos que concluíram o curso e com 

alunos que desistiram. O artigo apresentou resultados da existência 

de relação entre o perfil psicológico do aluno e sua motivação no 

curso de computação.  

Outro fator importante é que os vários trabalhos relacionados 

propõe pesquisas sobre aprendizagem dentro de um curso de 

computação. Ou ainda, estudos sobre o perfil psicológico dentro de 

organizações que desenvolvedora de software, todavia, não foi 

realizado trabalhos que investiguem tipos de personalidade dentro 

do MSECO. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Participantes 
Os participantes deste estudo foram provenientes de uma seleção 

de desenvolvedores dos cursos de graduação (Engenharia de 

Software e Sistemas de Informação) do Instituto de Ciências 

Exatas e Tecnologia (ICET) da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) no período 2015/02. Todavia, para participar do estudo, 

os desenvolvedores tiveram que possuir dois pré-requisitos: 

 Manifestar interesse em participar do estudo, 

concordando com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Formulário de caracterização, para ter-se 

conhecimento do grau de experiência de cada 

desenvolvedor.  

 Para participar dos treinamentos os desenvolvedores 

tiveram ainda que responder um questionário para a 

identificação de seu perfil psicológico, para 

posteriormente ser dividido os grupos. 

Os desenvolvedores responderam a um questionário com questões 

gerais (Q1 a Q8), sobre desenvolvimento de aplicações Móveis e 

um Pré-Questionário, utilizando a Escala de Likert (em cinco 

pontos, de Concordo Plenamente a Discordo Plenamente). Estas 

mesmas questões foram respondidas ao final do treinamento, em 

um Pós-Questionário, como forma de identificar alguma mudança 

de atitude positiva (Concordo Totalmente ou Parcialmente) ou 

negativa (Discordo Totalmente ou Parcialmente) nas turmas. Ainda 

como parte do Pós-Questionário, foram inclusas questões 

específicas EQ1 a EQ9 (em anexo na Tabela 7) relacionadas ao 

entendimento das atitudes das duas turmas em relação a ideia, 

escopo, desenvolvimento, marketing e critérios de aceitação da 

loja. 

3.2 Seleção dos Grupos 
Um total de 30 desenvolvedores foi dividido em duas turmas, 

Turma 1 e Turma 2. Levando-se em consideração os cursos de 

graduação e conhecimento prévio em desenvolvimento de 

aplicações móveis. Quanto ao conhecimento em desenvolvimento 

de aplicações móveis e o curso de graduação, o formulário de 

caracterização do participante apoiou na separação. 

odos os participantes possuíam conhecimento prévio em 

desenvolvimento de aplicações móveis para o MSECO Android 

como parte de conhecimentos adquiridos em disciplinas do curso 

de graduação. Em relação ao perfil psicológico dos participantes 

das duas turmas, realizou-se o teste da seguinte hipótese por meio 

de análise estatística: 

Hipótese Nula (H0 Psico): Não há 

diferença entre perfil psicológico dos 

desenvolvedores da Turma 1 e dos 

desenvolvedores da Turma 2. 

Figura 1. Hipótese 
Tendo em vista o teste da hipótese H0 Psico, foi calculada a média 

de desenvolvedores por perfis na Tabela 3, para cada turma. Com a 

amostra de perfil para cada turma, fez-se uma analisa da 

normalidade como indicado, para depois aplicar o teste de hipótese 

adequado. Utilizamos o nível de significância do teste (α) de 0,05. 

Tabela 3. Média de desenvolvedores por 
temperamento. 

MBTI Turma 1 Turma 2 

Introversão 0,80 0,63 

Extroversão 0,20 0,33 

Percepção 0,47 0,60 

Intuição 0,53 0,40 

Pensamento 0,47 0,20 

Sentimento 0,53 0,80 

Crítica 0,73 0,80 

Compreensão 0,27 0,20 

Média 0,5 0,5 

Desvio-Padrão 0,20 0,25 

W 0,94 0,88 

p-valor 0,81 0,81 

 

Com isso, a divisão dos grupos em turmas com perfis técnicos e 

psicológicos similares, a Turma 1, com 15 desenvolvedores, foi 

definida para utilizar a abordagem MSECO-CERT enquanto que a 

Turma 2, com os outros 15 desenvolvedores, ficou com a 

abordagem Ad hoc. 

3.3 Execução do Estudo  
O estudo foi conduzido de forma online, ou seja, os participantes, 

realizaram o desenvolvimento das aplicações móveis ao mesmo 

tempo e em um local com a mesma infraestrutura. Inicialmente, os 

participantes responderam ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), ao Formulário de Caracterização visando 

identificar o perfil e experiência em desenvolvimento de aplicações 

móveis e ao Pré-Questionário de como forma de capturar as 

atitudes gerais antes do treinamento. 

O estudo por mais que tenha sido realizado em um ambiente 

acadêmico, está dentro do contexto real de uma atividade 
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desenvolvimento de aplicações móveis em um MSECO. É comum 

as organizações estabelecem parcerias com instituições para o 

treinamento de desenvolvedores [13]. 

O estudo consistiu na execução do treinamento e acompanhamento 

dos desenvolvedores. As duas turmas estavam cientes de sorteios 

de brindes entre os desenvolvedores que publicassem aplicações 

móveis: dois aparelhos celulares da marca Lumia, que possuem a 

plataforma Windows Phone do MSECO Microsoft, para cada 

turma. 

Para a execução do treinamento no desenvolvimento de aplicações 

móveis para o MSECO Windows Phone, os instrutores foram 

evangelistas com experiência na plataforma Windows Phone. A 

plataforma utilizada foi a Windows Phone 7.5, com o Visual 

Studio 2012, esta configuração era suportada pela infraestrutura 

oferecida pela universidade. Desta forma, com a Turma 1 foi 

aplicada a abordagem MSECO-CERT, o evangelista utilizou o 

processo MSECO-SUP e os desenvolvedores utilizaram o processo 

MSECO-DEV. Enquanto que com a Turma 2 a abordagem Ad hoc 

foi utilizada, tanto para o evangelismo quanto o desenvolvimento. 

A mesma ementa de treinamento foi utilizada para as duas turmas, 

considerando um curso básico: a) conceitos de desenvolvimento de 

aplicações móveis; b) ferramentas de desenvolvimento; c) padrões 

de desenvolvimento; d) interface de usuário; e) classes, métodos e 

comportamento da aplicação móvel; f) depuração de código; g) 

empacotamento de aplicação móvel; h) publicação de aplicações 

móveis. E as duas turmas tinham como meta o desenvolvimento e a 

publicação da aplicação móvel. A carga horária de treinamento 

para as duas turmas foi de 18 horas. 

Após a execução do treinamento, onde os desenvolvedores 

iniciaram a construção das suas aplicações móveis, os 

desenvolvedores responderam ao Pós-Questionário para entender a 

mudança em atitudes gerais e a comparação entre atitudes 

específicas de cada turma. Após isto, os evangelistas iniciaram 

uma fase de acompanhamento dos desenvolvedores, durante duas 

semanas após o treinamento. Para isto, dois grupos no WhatsApp e 

Facebook foram criados para a Turma 1 e Turma 2. O 

acompanhamento foi realizado teve o objetivo de concluir o 

desenvolvimento de aplicações móveis e submetê-las a loja de 

aplicações móveis. 

4. RESULTADOS  
4.1. Análise Quantitativa 

Na Tabela 4, tabulou-se as condutas de cada desenvolvedor para as 

questões gerais tanto no Pré-questionário quanto no Pós-

Questionário. Com isto, pode-se fazer a análise de mudança de 

atitude após a utilização da MSECO-CERT na Turma 1 e da 

abordagem Ad hoc na Turma 2. As questões gerais estão 

relacionadas ao desenvolvimento de aplicações  móveis, como 

listado na Tabela 4.  

Com relação as atitudes da Turma 1, houve um aumento nas 

atitudes positivas e uma queda nas atitudes negativas. 

Considerando uma diferença a partir de 4 pontos, pode-se destacar 

as questões: Q3, Q4 e Q8, que estão respectivamente associadas a: 

(1) utilização de processos e o impacto no desenvolvimento de 

produtos de qualidade; (2) processos e o impacto no número de 

downloads de aplicações móveis; e, por fim, (3) utilização de 

critérios de aceitação da loja de aplicações móveis como parte do 

desenvolvimento. 

Quando foi realizado a mesma análise para a Turma 2, mesmo 

percebendo uma queda nas atitudes positivas e aumento nas 

atitudes negativas, não conseguimos perceber uma diferença 

notável a partir de 4 desenvolvedores que tenham  mudado de 

atitude positiva. Na Turma 2, pelo menos quatro desenvolvedores 

acreditam que  processos de desenvolvimento de aplicações móveis 

não deveriam ser ensinados para desenvolvedores, e pelo menos 

dois desenvolvedores não entendem a importância da utilização de 

processos para a qualidade do produto e que podem ajudar na 

produção de  aplicações que gerem boas quantidades de 

downloads. 

Tabela 4. Atitudes durante o Pré e Pós-Questionário 

Questão 

Pré-Questionário Pós-Questionário 

 Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Atitude 

Positiva 

Atitude 

Negativa 

Atitude 

Positiva 

Atitude 

Negativa 

Atitude 

Positiva 

Atitude 

Negativa 

Atitude 

Positiva 

Atitude 

Negativa 

Q1 
15 

(100%) 

0 

(0%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

13 

(87%) 

2 

(13%) 

Q2 
12 

(80%) 

3 

(20%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

13 

(87%) 

2 

(13%) 

Q3 
9 

(60%) 

6 

(40%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

13 

(87%) 

2 

(13%) 

Q4 
11 

(73%) 

4 

(27%) 

14 

(93%) 

0 

(0%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

12 

(80%) 

2 

(13%) 

Q5 
13 

(87%) 

2 

(13%) 

12 

(80%) 

3 

(20%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

11 

(73%) 

4 

(27%) 

Q6 
12 

(80%) 

3 

(20%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

13 

(87%) 

1 

(7%) 

Q7 
13 

(87%) 

2 

(13%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

15 

(100%) 

0 

(0%) 

14 

(87%) 

1 

(7%) 

Q8 
9 

(60%) 

3 

(20%) 

14 

(93%) 

0 

(0%) 

14 

(94%) 

0 

(0%) 

13 

(87%) 

0 

(0%) 

 

4.2. Análise Qualitativa 

Nesta seção, analisamos de forma qualitativa os comentários dos 

participantes de cada  turma. Os comentários dos participantes das 

turmas 1 e 2, relativos ao questionário pós-treinamento se 

encontram a seguir: 

Os participantes da Turma 1 com temperamento SP (artesãos), que 

possuem uma afinidade grande com ferramentas e instrumentos, 

relacionaram seus comentários ao aproveitamento do conhecimento 

adquirido durante o treinamento e a fase de acompanhamento. 

Como pode ser observado na Tabela 5. 

Os participantes SJ (guardiões), que são cuidadosos quanto a 

prazos e são cautelosos quanto a mudanças, mencionam em seus 

comentários a abordagem utilizada para o treinamento que 

promoveu o entendimento dos processos que ajudam a produzir 

uma aplicação móvel com qualidade, entendimento de 

oportunidades do mercado e que o conhecimento foi bem 

assimilado, inclusive, ajudando na expansão de ideias. 

Os participantes do temperamento NF (idealistas), que acreditam 

que a melhor forma de atingir objetivos é a partir da cooperação, 

comentaram principalmente sobre o conhecimento adquirido no 

treinamento e sobre o evangelista destacando a atenção com os 
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desenvolvedores, o esclarecimento de dúvidas, a paciência de 

ensinar e o uso de uma linguagem compreensível. 

Os participantes NT (racionais), que são pragmáticos quanto a 

forma que ganharão conhecimento, avaliaram o conteúdo abordado 

durante o treinamento como:  as dicas de publicação e de 

desenvolvimento. 

 

 

 

Tabela 5. Comentários Pós-Treinamento - participantes 
(Turma 1) SP, SJ, NF e NT 

Participante Comentário 

SP1 
“O treinamento foi proveitoso, apesar de pouco 

tempo, porém o que dificultou foi em relação a 

infraestrutura, a conexão de internet.” 

SP2 
“Deveria ter outros treinamentos assim e ganhar 
conhecimento em outras plataformas é sempre 

interessante. ” 

SJ1 

“Gostei do treinamento, principalmente da 

abordagem sobre as atividades que devem ser 

realizadas durante o desenvolvimento, pois, 

muitas vezes nos preocupamos muito com o 

desenvolvimento e esquecemos dos processos 

que devem ser realizados para obter melhor 

qualidade. ” 

SJ2 

“O treinamento serviu principalmente para abrir 

uma nova possibilidade de mercado, uma vez 

que quando se aprende a utilizar algo novo, e 

uma nova porta que se abre. ” 

NF1 

“O treinamento foi muito proveitoso, no 
sentindo de podermos aprendermos a utilizar 

mais uma plataforma de desenvolvimento de 

aplicativos, onde o instrutor se fez prestativo e 

atencioso ao nosso aprendizado. ” 

NF2 

“Excelente instrutor, durante o treinamento 
esclareceu dúvidas, dando atenção para cada 

participante. Entre tanto em relação a 

infraestrutura da instituição ficou um pouco a 

desejar, exemplo disso, foi a internet. ” 

NT1 
“Será bem-vindo outros treinamentos iguais a 

esses. ” 

NT2 

“Gostei bastante do treinamento, apesar de ter 
chegado atrasado no primeiro dia consegui 

acompanhar as atividades, com ajuda dos 

alunos e do instrutor. 

 

Analisando os comentários dos participantes da Turma 2, aqueles 

com temperamento SJ (artesãos) que são adaptáveis, comentaram 

que o investimento de tempo foi bem aplicado para adquirir 

conhecimento. O restante dos comentários dentro  da turma 2 são 

somente de participantes com temperamento NT (racionais) que,  

também, são lógicos e independentes em seus pensamentos. A 

Tabela 6 mostra os comentários dos participantes da Turma 2. 

Tabela 6. Comentários Pós-Treinamento - participantes 
(Turma 2) SJ e NT. 

Participante Comentário 

SJ2_1 

“Achei muito interessante as atividades realizadas 
durante esse final de semana, tudo foi muito 

válido para meu conhecimento na área de mobile, 

espero que tenhamos outros momentos como este 

aqui no instituto. ” 

SJ2_2 
“Seria essencial que o professor desse um tempo 
na apresentação e aguarda-se alguns alunos que 

estavam atrasados. ” 

SJ2_3 
“O Treinamento de WP foi ótimo. Se tiver outro 
treinamento será melhor ainda. ” 

NT2_1 

“Acredito que tenha sido bastante proveitoso a 

condução do curso. No entanto alguns aspectos do 

processo de aprendizagem poderiaM ser 

melhorados, como: metodologia e a condução das 

atividades em cima da ementa do curso. Em 

relação a metodologia senti falta de maior 

interatividade e colaboração entre os alunos e o 

instrutor. No processo de aprendizado grande 

parte da produtividade dos alunos é condicionada 

a motivação do aluno em relação a nova 

tecnologia. Todos os alunos nunca haviam tido 

contato com a tecnologia ensinada. Por essa 

razão, o processo de ensino poderia mostrar as 

oportunidades e conceitos preliminares antes de 

focar parte técnica. Para que os alunos pudessem 

viabilizar o aproveitamento dos recursos que a 

plataforma dispõe. ” 

NT2_2 

“A ementa poderia focar nos conceitos que 

norteiam a plataforma. Para trabalhar em cima de 

oportunidades e problemas que pudessem ser 

aplicados dentro do ecossistema windows phone. 

Assim, se cada aluno pudesse expor sua ideia e 

trabalhar os recursos que pudessem ser 

adicionados, tornaria a experiência de 

aprendizado melhor. ” 

NT2_3 

“Algumas respostas dadas pelo instrutor 
acabaram influenciando na colaboração dos 

alunos. Grande parte ficou intimidada devido ao 

tratamento e as respostas dadas pelo instrutor em 

alguns momentos consideradas ríspidas. Acredito 

que a didática em sala influencia na forma como 

os alunos colaboram para o bom andamento do 

curso. Apesar desses impasses, o treinamento foi 

gratificante e muito enriquecedor a todos” 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Este trabalho apresentou um estudo sobre a aplicação de perfil 

psicológico a duas turmas de desenvolvimento (Turma 1 e Turma 

2). As turmas utilizaram duas abordagens (MESCO e Ad hoc) para 

verificar se o perfil psicológico influenciava na abordagem 

utilizada para desenvolvimento de software. O perfis psicologicos 

de ambas as turmas foram obtidos por meio de teste MBTI.  
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     A Turma 1 que utilizou a abordagem MSECO-CERT 

teve uma melhor recepção e desempenho no 

desenvolvimento. A turma 1 demonstrou ter os seguintes 

perfis: Introversão, Intuição, Pensamento e 

Compreensão. 

      A Turma 2 que utilizou a abordagem Ad hoc teve um 

desempenho menor que a turma 1. A turma 2 demonstrou 

ter os seguintes perfis: Extroversão, percepção, 

Sentimento e Crítica. 

Os resultados mostram traços de uma correlação entre o 

perfil psicológico e a produtividade de desenvolvedores numa 

plataforma de software móvel. Portanto, é interessante que a 

equipe de desenvolvimento reflitam sobre o estudo do tipos de 

personalidade que sua equipe possui, além de quais ferramentas 

deverão ser utilizadas. 

Como perspectivas de trabalhos futuros, pretende-se aplicar o 

estudo novamente com outras abordagens, porém, num ambiente 

verdadeiro de desenvolvimento (na indústria) e depois fazer um 

estudo detalhado e comparativo das abordagens aplicadas e qual 

teve uma a maior eficiência. Além de verificar quais os perfis 

psicológicos têm mais desempenho dentro de uma equipe de 

desenvolvimento. 

6. Agradecimentos  
Os autores agradecem os participantes que aceitaram participar do 

estudo e o apoio da FAPEAM. 

7. REFERENCIAS 
[1] Barbosa, J. and Silva, S. (2010). “Interação Humano - Computador”. 

1ra ed. Elsevier, Rio de Janeiro, p. 385. 

[2] Branco, D., Oliveira, E., Galvão, L., Prikladnicki, R. and Conte, T. 

(2015) “An Empirical Study about the Influence of Project Manager 

Personality in Software Project Effort”. In Proceedings of the 17th 

International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS), 

Barcelona, Spain, p. 102-113. 

[3] Branco, D., Prikladnicki, R. and Conte, T. (2012) “Um estudo 

preliminar sobre Tipos de Personalidade em Equipes Scrum”. 
Proceeding of the 15th Ibero-American Conference on Software  

Engineering (CIbSE), p.304-311. 

[4] de Oliveira Barros, M., & de Araujo, R. M. (2008). Ensinando 

construção de software aplicada a sistemas de informação do mundo 

real. Anais do FEES08-Fórum de Educação em Engenharia de 

Software. 

[5] Belbin, Meredith R., 2010. “Team Roles at Work”. Elsevier 
Butterworth-Heinemann Ltd. 

[6] Bentley, P. and Lim, S. (2012) “How to be a Successful App 
Developer: Lessons from the Simulation of an App Ecosystem”. 
ACM SIGEVOLution, v. 6, n. 1, p. 2-15. 

[7] Berger, T., Pfeiffer, R., Tartler, R., Dienst, S., Wasowski, Andrezj. 

and She, S. (2014)  “Variability mechanisms in software ecosystems. 
Information and Software Technology”, v. 56, n. 11, p. 1520–1535. 

[8] Bosch, J. (2009) “From Software Product Lines to Software 
Ecosystems”. Proceedings of the 13th International Software Product 
Line Conference (SPLC), San Francisco, p. 111-119. 

[9] Cruz, S., Da Silva, F., Monteiro, C., Santos, P. and Rossilei, I. (2011) 

“Personality in Software Engineering: Preliminar Findings From a 
Systematic Literature Review”. In: Proceedings of 15th Annual 
Conference on Evaluation & Assessment in  Software Engineering 

EASE, p. 1-10. 

[10] Bosch, J. (2009) “From Software Product Lines to Software 

Ecosystems”. Proceedings of the 13th International Software Product 
Line Conference (SPLC), San Francisco, p. 111-119. 

[11] Cruz, S., Da Silva, F., Monteiro, C., Santos, P. and Rossilei, I. (2011) 

“Personality in Software Engineering: Preliminar Findings From a 

Systematic Literature Review”. In: Proceedings of 15th Annual 
Conference on Evaluation & Assessment in  Software Engineering 

EASE, p. 1-10. 

[12] Faquin, G., Falcin, M. and Araujo, M. (2016) “Uma Metodologia de 
Avaliação da Relação entre Perfis de Personalidade e Desempenho 

Acadêmico em Alunos de Sistemas de Informação”. In: XII Brazilian 
Symposium on Information Systems, Florianopolis - SC, p. 285-292. 

[13] Fontão, A., Bonifácio, B., Dias-Neto, A., Bezerra, A., Santos, R. 

(2014) “MSECO Skill : Construção de Competências de 
Desenvolvedores em Ecossistemas de Software Móvel”. Proceeding 

of the 17th Ibero-American Conference on Software  Engineering 

(CIbSE), Pucón, p. 81–94.  

[14] Fontão, A., Santos, R. and Dias-Neto, A. (2015) “Mseco-Sup: 

Support Process in mobile Software Ecosystems”. 29th Brazilian 
Symposium on Software Engineering. IEEE. p. 31-40. 2015. 

[15] Jain, A. (2011) “Apps marketplaces and the telecom value chain”. 
IEEE Wireless Communications, v. 18, n. 4, pp. 4–5. 

[16] Lin, F. and Ye, W. (2011) “Operating  System  Battle  in  the  
Ecosystem  of Smartphone  Industry”.  International  Symposium  on  
Information  Engineering  and  Electronic Commerce (IEEEC), 

Ternopil, 2009, pp. 617-621. 

[17] Jung, C. (1991) Tipos Psicológicos. Rio de Janeiro: Vozes. 

[18] Keirsey, D. (1998) “Please Undestand Me II”. Prometheus Nemesis 
Book Company. 

[19] Miao, Z.  Yuan, B. (2005) “Discussion on Pervasive Computing 
Paradigm”.  TENCON IEEE Region 10 Conference, Melbourne, p. 
1–6. 

[20] Miranda, M.,  Ferreira, R., Souza, C., Filho, F., Singer, L. (2014) “An 
exploratory study  of the adoption of mobile development platforms by 

software engineers”. Proceedings of the 1st International Conference 
on Mobile Software Engineering  and Systems (MOBILESoft), 

Hyderabad, p. 50–53. 

[21] Paixão, C., Fortaleza, L. and Conte, T. (2013) “Desafios no Ensino de 
Computação: um estudo da relação entre perfil psicológico de alunos 

e evasão”. XXI Workshop sobre Educação em Informática. Maceió - 

AL, p. 720-729. 

[22] Paixão, C., Fortaleza, L. and Conte, T. (2012). “Um estudo preliminar 

sobre as implicações de tipos de personalidade no ensino de 

computação”. In Anais do XXXII Congresso da Sociedade Brasileira 

de Computação (CSBC)—XX Workshop sobre Educação em 

Informática (WEI). 

[23] Wang, Y. and Li, F. (2009) “How does project manager’ personality 
matters? Building the linkage between project managers’ personality 
and the success of software development projects”. Proceedings of the 
24th ACM SIGPLAN conference companion on Object Oriented 

Programming Systems Language and Applications. ACM Press. 

[24] Schultz, M. (2003) “Metodologias Para Ensino de Lógica de 
Programação de Computadores”. Monografia de 
Especialização Ciência da Computação.  Universidade Federal 

de Santa (UFSC), Florianopolis, SC, Brasil. p. 69. 

[25] Taylor, R. (2013) “The role of architectural styles in 
successful software ecosystems”. Institute  for Software 
Research, University of California, Irvine, Irvine, CA 92697-

3455,  United States. p. 2–4. 



654

Evaluación de la usabilidad en cursos b-learning para 
docentes de matemática de Educación Básica  

Paula Olguín Larraín 
Centro de Modelamiento Matemático 

Universidad de Chile 
Beauchef 851 ed. Norte piso 7,  

Santiago, Santiago 
+562229784483 

polguin@cmm.uchile.cl 

Gabriela Zúñiga Puyol 
Centro de Modelamiento Matemático 

Universidad de Chile 
Beauchef 851 ed. Norte piso 7,  

Santiago, Santiago 
+562229784483 

gzuniga.cmm@gmail.cl 

Salomé Martínez Salazar  
Centro de Modelamiento Matemático 

Universidad de Chile 
Beauchef 851 ed. Norte piso 7,  

Santiago, Santiago 
+562229784483 

samartin@dim.uchile.cl 

 
 

ABSTRACT 
The investigation issue arises because of the need for the teachers' 

continuous education, which diverse methods have tried to replace. 

Among the most recent methods are the b-learning courses, which 

provide massification and time flexibility. 

Three b-learning courses have been designed for elementary-

school mathematics teachers in the Suma y Sigue program, with the 

intent to strengthen disciplinary and pedagogic knowledge so as to 

conduct mathematic learning processes. It is in this process that 

knowing the teachers' appreciation of the courses' usability 

becomes of interest. To this end, two areas have been considered: 

Facilitator-apprentice interaction, and platform interface.  
From the conclusions to this investigation, relevant information can 

be extracted for the future development of new courses for the 

program. 

 

RESUMEN 
El problema de investigación surge por la necesidad de formación 

continua de los docentes, la que se ha intentado suplir con diversos 

perfeccionamientos. Entre los más recientes están los cursos b-

learning que proporcionan masificación y flexibilidad horaria.  

En el programa Suma y Sigue, se elaboraron tres cursos b–
learning para docentes de matemática de Educación Básica; cuyo 

fin es fortalecer conocimientos disciplinares y pedagógicos para 

gestionar procesos de aprendizaje matemático. En este proceso 

surge el interés por conocer la apreciación de los docentes respecto 

a la usabilidad de estos cursos. Para ello se consideraron dos 

ámbitos: Interacción Facilitador-aprendiz; Interfaz de la 

plataforma.  

A partir de las conclusiones de esta investigación, se pretende 

obtener información relevante para el desarrollo de futuros cursos 

del Programa.    

Categories and Subject Descriptors 

Usabilidad 

General Terms 

Usabilidad - Educación a distancia - Docentes de Matemática. 

Keywords 
Usabilidad - Educación a distancia - Docentes de Matemática. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
La problemática comienza con la necesidad de formación continua 

que tienen los docentes de enseñanza básica en el ámbito de las 

matemáticas, reflejada en los resultados obtenidos por Chile en 

pruebas internacionales estandarizadas, PISA y TIMMS, que nos 

sitúan en el más bajo nivel de desempeño entre los países de la 

OCDE [6]. Esto también se ve reflejado en los resultados obtenidos 

en la prueba SIMCE, la que arrojó que solo el 23% de los 

estudiantes logra alcanzar estándares adecuados de aprendizaje y el 

40% logra niveles insuficientes [1]. Esta realidad parece no ser 

remediada con la oferta de cursos y capacitaciones que el sistema 

ofrece, considerando que hay docentes que no cuentan con 

especialización y la matemática que deben enseñar es compleja y 

profunda. Al respecto Ball [3] plantea que existe un claro beneficio 

en contar con un conocimiento profundo de los contenidos 

matemáticos necesarios para enseñar. 

En cuanto al desarrollo profesional docente, se ha reportado en el 

informe TALIS 2013 [6] que solo el 72% de los profesores 

chilenos declaran haber participado en un programa de desarrollo 

profesional durante el último año en contraposición al promedio de 

88% declarado por la OCDE. Dentro de las principales razones que 

justifican esta merma en el desarrollo profesional docente chileno 

se declara, la falta de incentivos, el alto costo económico y lo poco 

relevante de la oferta existente. 

En el intento de suplir la necesidad de oportunidades de desarrollo 

profesional para docente en nuestro país, han proliferado las 

Instituciones y Universidades que cumplen funciones de ATE 

(Asistencia Técnica Educativa), las que según información 

disponible en el Registro ATE, al mes de Abril de 2014, ascienden 

a un total de 910 oferentes registrados como vigentes [2]. Estas 

instituciones, entre otras, han elaborado diversos cursos de 

capacitación en modalidad presencial que apuntan a disminuir las 

brechas de conocimiento disciplinario y gestión escolar existentes 

en los docentes. 

Este modelo ha presentado varias dificultades, en primer lugar al 

ser presencial no es masificable a gran escala porque se necesita 

contar con un gran capital humano, lo cual no se encuentra 

disponible en dichas instituciones. Junto con esto, la modalidad 

presencial de los cursos es rígida en cuanto a los tiempos en los que 

se dicta y holgura de tiempo es algo con lo que los docentes, en 

general, no cuentan. 

Tal como se plantea en el informe TALIS 2013 [6] los profesores 

chilenos son contratados por un promedio de 29 horas semanales, 

siendo 27 de ellas horas lectivas. Esto se contrasta con el promedio 

declarado por la OCDE de 38 horas contractuales, con 19 horas 

lectivas. Frente a esta situación, se torna necesario generar 

instancias de desarrollo profesional que se ajusten a la realidad del 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 654 - 659. Santiago de Chile.
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docente chileno y tengan los atributos pertinentes para 

complementar su formación, por ejemplo, destinando tiempos 

flexibles de trabajo.  

A raíz de lo anterior y considerando el avance en cuanto a la 

tecnología para diseñar plataformas y sitios adecuados, es que 

surgen los cursos a distancia o de modalidad compartida; esto es: e-

learning y b-learning. Este tipo de cursos viene a dar solución a 

varias de las dificultades presentadas en los cursos presenciales, 

pues son masificables a gran escala, es decir es posible que 

docentes de todo Chile, incluso en el extranjero puedan acceder a 

ellos, tan sólo con conexión a internet. Asimismo, este tipo de 

cursos cuenta con horarios flexibles, por tanto, los docentes pueden 

manejar los tiempos en los que realizan los cursos y los tiempos 

que dedican para su estudio personal. En el último censo TIC se 

señala que la mayoría de los profesores tiene computador en casa y 

más del 80% de ellos tiene acceso a internet [4]. 

Una dificultad que surgió en esta modalidad de cursos fue que se 

transformaron en un repositorio de información en la que el usuario 

solo debía leer, comprender y contestar algún tipo de evaluación. 

Esto pone de manifiesto un uso inadecuado de las tecnologías pues 

se está utilizando una nueva tecnología de la misma manera en que 

se utilizaba una tecnología anterior.  

Por este motivo surge el programa de cursos b-learning Suma y 

Sigue desarrollado a través de un convenio entre el Centro de 

Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y el 

Mineduc.  

Durante el año 2015 se desarrolla la primera etapa de elaboración 

de los cursos, siendo finalizada con la implementación de tres de 

ellos en los meses de octubre y noviembre del mismo año. Estos 

cursos conjugan la oportunidad de implementar el currículum 

escolar de manera efectiva con las necesidades reales de los 

docentes. Para esto se promueve en los docentes, el desarrollo de 

habilidades, conocimientos y competencias para la enseñanza de la 

matemática escolar, a partir de un formato de trabajo atractivo, 

funcional y efectivo. Así como lo plantea Ball [3] es fundamental 

que los docentes fortalezcan los conocimientos disciplinares 

necesarios para enseñar. 

En este sentido resulta importante e interesante conocer la 

percepción que los mismos docentes tienen de los cursos del 

programa Suma y Sigue, de manera de obtener información 

respecto a los puntos fuertes que permitirían a futuro masificar la 

implementación. Es por esto, y centrando nuestro foco en la 

modalidad de trabajo de estos cursos, es que daremos respuesta a la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo es la usabilidad de los cursos b-learning del programa 

Suma y Sigue para docentes de matemática de enseñanza básica? 

Para efectos de esta investigación, entenderemos la usabilidad 

desde dos ámbitos: interacción facilitador – aprendiz e interfaz de 

la plataforma. Para comprender estos ámbitos se realizará un 

análisis de la metodología utilizada en dichos cursos. 

Según Jakob Nielsen [5], la usabilidad se podría definir como la 

facilidad de uso. Sánchez [7], basándose en esta definición 

considera que la usabilidad abarca todos los aspectos de un sistema 

con el que el ser humano puede interactuar y describe sus 

principales atributos: aprendizaje, eficiencia, memoria, error y 

satisfacción. 

En el marco de esta investigación, los objetivos planteados son: 

 Indagar sobre la satisfacción de los docentes de enseñanza 

básica que realizan cursos b-learning del programa Suma y 

Sigue, en cuanto a la interfaz de la plataforma en donde se 

alojan los cursos. 

 Establecer el tipo de interacción entre los aprendices y los 

facilitadores de los cursos b-learning del programa Suma y 

Sigue a través de la plataforma virtual. 

 Describir el tipo de metodología empleada en los cursos b-

learning del programa Suma y Sigue. 

 Declarar la usabilidad de los cursos b-learning del programa 

Suma y Sigue para docentes de matemática de enseñanza 

básica. 

Metodología de investigación: 

El paradigma en el que se basa esta investigación es cualitativo con 

complemento cuantitativo, se aplicarán una serie de instrumentos 

antes, durante y después de la implementación de los cursos para 

evaluar la usabilidad desde los dos ámbitos antes mencionados. 

Con este fin, el tipo de estudio realizado es un estudio de casos 

descriptivo. 

El universo de la investigación corresponde a los docentes de 

Educación Básica que imparten matemática de 3º a 8º básico en 

escuelas municipales, pertenecientes a las comunas de Recoleta, 

Pudahuel, Puente Alto y Santiago. El total de docentes inscritos en 

los cursos del Programa Suma y Sigue es de 114, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 37 docentes del curso: “Trabajando con fracciones y sus 
representaciones”. 

 37 docentes del curso: “Trabajando con fracciones, razones y 
porcentajes”. 

 40 docentes del curso: “Analizando relaciones proporcionales y 
gráficos”. 

Instrumentos 

Para dar respuesta a las necesidades de un estudio de carácter 

cualitativo con componentes cuantitativos es que toma mayor 

sentido el uso de diversos tipos de instrumento. En particular para 

el estudio, se aplicaron los siguientes instrumentos: ficha docente, 

cuestionario de caracterización, cuestionario de satisfacción, 

cuestionario de usabilidad y dos grupos focales. 

Caracterización de las muestras 

Para efectos de esta investigación se han seleccionado, del universo 

de profesores participantes, dos muestras. La primera consiste en 

37 docentes que voluntariamente respondieron encuestas al 

finalizar la implementación de los cursos. La segunda, se conformó 

a partir de criterios de género, de manera que la cantidad de 

hombres y mujeres sea representativa, también se consideró que los 

docentes hayan realizado distintos cursos y que el promedio de 

edad de los docentes de la muestra sea similar al promedio de edad 

de los docentes del universo. Finalmente, esta muestra quedó 

conformada por 10 docentes, 7 mujeres y 3 hombres, siendo su 

promedio de edad 46 años. Con esta segunda muestra se realizó un 

seguimiento más directo y periódico, lo que permitió fortalecer el 

carácter cualitativo de este estudio.   
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Caracterización de los participantes: 

En el marco del análisis de la usabilidad de los cursos, es preciso 

caracterizar a los docentes participantes en cuanto a la percepción 

de sus propias competencias acerca del uso de internet y la 

tecnología, y su experiencia en cuanto a la participación en 

instancias de capacitación vía internet. Para esto se aplicó al 

universo de profesores dos instrumentos: ficha docente y 

cuestionario de caracterización.  

Los resultados obtenidos de esta aplicación nos dieron una 

panorámica de la percepción de las habilidades y competencias TIC 

con que contaban los docentes participantes de la implementación. 

Por una parte, el 90% declaró contar con internet en sus casas, pero 

sólo el 80% de ellos expresó usar el computador en casa o el 

trabajo y navegar en internet con frecuencia.  En cuanto a la 

autopercepción que los docentes tenían respecto de sus 

competencias frente al uso de recursos tecnológicos obtuvimos en 

promedio que el 72% se declaraba competente. Al analizar estos 

resultados a partir de un desglose por curso se observó que en el 

curso Trabajando con fracciones, razones y porcentajes el 73% 

declaraba ser competente o muy competente, en contraposición a 

los resultados obtenidos en los otros dos cursos donde más del 90% 

se declaraba bajo estas categorías. Esto nos dio luces de que el 

público participante en el curso antes mencionado podría presentar 

mayor reticencia al trabajo virtual. 

La mayoría de los profesores había participado en otras instancias 

virtuales de capacitación: el 13% declaró haber participado en una 

instancia, el 20% expresó su participación en dos instancias, y el 

20% declaró haber participado en 3 o más instancias. 

Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos fueron aplicados de manera que se adecuaran a 

las características de cada muestra, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 1: Cuadro resumen de aplicación de instrumentos. 

Universo 

(114 profesores) 

Ficha docente, cuestionario de caracterización 

Muestra 1 

(37 profesores) 

Cuestionario de satisfacción, cuestionario de 

usabilidad. 

Muestra 2 

(10 profesores) 

Grupo focal. 

 

Descripción de la metodología de los cursos: 

Para comprender los ámbitos que definen la usabilidad en este 

trabajo, se describe a continuación la metodología utilizada en la 

elaboración de los cursos b-learning del programa Suma y Sigue. 

El sello de estos cursos, es que promueven la comprensión del 

contenido matemático a partir de actividades contextualizadas, la 

indagación mediante el uso de herramientas interactivas, el análisis 

de diferentes estrategias y procedimientos de resolución y se 

entregan oportunidades para organizar el conocimiento mediante 

múltiples instancias de síntesis. Un sello de los cursos es que las 

temáticas se visualizan mediante distintas representaciones e 

incluyendo diversos razonamientos. El uso de recursos tecnológicos 

es fundamental para explorar, explicar y comprender los 

contenidos. 

Los cursos abordan tareas propias del docente, por lo que se 

incluyen en las actividades argumentos de estudiantes frente a las 

diversas problemáticas presentadas, así como también algunos 

errores frecuentes y dificultades que se pueden presentar, ya sea 

por lo complejo de su enseñanza o por la complejidad propia de la 

matemática involucrada. 

La estructura de los cursos permite que los docentes tengan un rol 

activo en su propio aprendizaje, trabajen a su ritmo mientras son 

apoyados en todo momento por tutores virtuales, contando con 

espacios de colaboración entre los profesores participantes. 

Los cursos tuvieron una duración de 9 semanas y se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

 
 

Figura 1: Estructura de los cursos del programa Suma y 
Sigue. 

 

Cada curso contó con un Material Pedagógico Complementario, en 

adelante MPC, que buscaba apoyar el aprendizaje del usuario, 

brindando una herramienta a la que se podía acceder de forma libre  

teniendo la posibilidad de descargarlo y así poder darle un uso no 

solo como un apoyo para el desarrollo del curso, sino además como 

un material de ayuda las propias prácticas. El MPC consta de 3 

apartados: Apuntes, donde se desarrollaron de manera extensa los 

contenidos matemáticos abordados en los cursos;  Sugerencias para 

la evaluación de aprendizajes, donde se presentan ejemplos de 

ítems para ser usados en diversas instancias evaluativas;  Aspectos 

curriculares, donde se brinda la progresión de los objetivos de 

aprendizaje del currículum educativo vigente pertinentes a cada 

curso. 

Por otra parte la evaluación de los cursos se realizó a partir de tres 

instancias: dos controles de 20 preguntas cada uno; Participación 

virtual, que considera el avance en el curso y la colaboración en los 

foros; Participación presencial, la que se define a partir de la 

asistencia a los talleres presenciales del curso. 

Talleres presenciales: 

En cada curso se realizan tres talleres presenciales, el primero 

enfocado en que cada docente acceda y explore la plataforma 

virtual, conozca las herramientas y el programa general del curso. 

El segundo taller presencial, se realiza antes de la primera 

evaluación virtual y el objetivo de éste es potenciar los 

conocimientos adquiridos en el primer módulo del curso. 

Finalmente, el tercer taller cierra el curso y se ponen en práctica los 

aprendizajes logrados a lo largo del curso.   

Talleres virtuales: 

Cada taller virtual está compuesto por actividades, entre 4 a 6, y 

cada actividad está compuesta por páginas de html, las que 

contemplan apartados especiales cuyo propósito es facilitar la 

reflexión y consolidación de conocimientos. 

Las actividades de aprendizajes se proponen de manera integrada, 

constantemente se presentan herramientas para la indagación, la 
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consolidación, la reflexión y la discusión en torno al conocimiento 

que los docentes requieren para enseñar. Para esto, las actividades 

incluyen recursos interactivos y animaciones: 

 Recursos interactivos: Los recursos interactivos tienen distintos 

fines, algunos de ellos están orientados a la exploración de 

contenidos, otros a la visualización de alguna propiedad o 

aspecto matemático, otros a la resolución de problemas y 

finalmente algunos orientados a poner a prueba los distintos 

conocimientos adquiridos durante las actividades del curso.  

 Animaciones: Muchas de las animaciones que se incluyen en 

los cursos están orientadas a simplificar los textos, otras a 

visualizar de mejor manera algunos procedimientos 

matemáticos y otras son útiles para comparar distintos 

procedimientos. 

En las actividades también se integran distintos tipos de secciones 

que permiten, por un lado, una retroalimentación oportuna y 

rigurosa y, por otro, la sistematización y síntesis de los 

aprendizajes y contenidos abordados. 

Secciones de retroalimentación: 

 Ver Respuesta: Esta sección se presenta de manera inmediata 

en aquellas preguntas en las que se puede declarar la respuesta 

correcta de manera simple y directa. En ocasiones éstas son 

complementadas con la sección “Exploremos una posible 

respuesta”.  

 Exploremos una posible respuesta: Esta sección se presenta 

para retroalimentar al docente al enfrentar preguntas que tienen 

cierto grado de complejidad. Para esto, se reflexiona en torno a 

las diversas formas de abordar un mismo problema. Esta 

reflexión se realiza a través de una diversidad de 

representaciones, esquemas, gráficos y animaciones, con el fin 

de brindar la oportunidad de acceder a los conocimientos desde 

las distintas formas de razonar al respecto.   

Secciones de síntesis: 

 Recapitulemos: Es un cierre de cada actividad que permite 

formalizar los contenidos abordados, favoreciendo la reflexión 

acerca de lo aprendido.  

 Suma y Sigue: Corresponde a un cierre de cada taller, en el cual 

se busca dar una mirada global a los contenidos, con el fin de 

institucionalizarlos e internalizarlos. 

La metodología descrita, para estos cursos, refleja una visión 

constructivista de los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte 

de los encargados de la elaboración del Programa Suma y Sigue. 

Descripción de los dos ámbitos de la usabilidad de los cursos 

Para conocer con más detalle los dos ámbitos de la usabilidad que 

serán evaluados, se realizará una breve descripción de dichos 

atributos aplicados a los cursos.  

1.- Descripción de la interacción facilitador – aprendiz: 

La interacción del usuario (aprendiz) con la plataforma se ve 

fuertemente apoyada por el acompañamiento de tres facilitadores: 1 

relator y 2 tutores virtuales. El relator es quien se encarga del 

funcionamiento general del curso, orientando el trabajo de los 

tutores, haciendo un seguimiento del trabajo de los aprendices y 

relatando las sesiones presenciales. Los tutores virtuales son 

quienes se encargan de acompañar y apoyar la interacción del 

usuario con la plataforma. La tarea central de los facilitadores recae 

en realizar un seguimiento diario del trabajo realizado por el 

aprendiz y dar una retroalimentación pertinente y a tiempo de las 

diversas reflexiones o dudas que puedan surgir en el trabajo de los 

docentes o aprendices. 

 

Para esto, la plataforma cuenta con Foros como una instancia para 

que facilitador y aprendiz interactúen de forma directa. Se 

proponen diversos tipos de Foros, de manera de brindar un espacio 

alineado a la mirada constructivista de los cursos. Todos los foros 

se realizan en línea para que el aprendiz tenga la posibilidad de 

mejorar su experiencia de usabilidad en la plataforma y respecto al 

desarrollo del curso en general. Se contó con tres tipos de foros: 

Foros de dudas, los que brindan un espacio de consultas en general 

de cualquier índole; Foros evaluados, plantean una reflexión para 

generar una discusión guiada entre tutores y aprendices; Foro de 

avisos, en los cuales se publica información relevante sobre el 

curso. 

 

Por otra parte, las sesiones presenciales abren un espacio de 

contacto directo con los facilitadores. Dando paso a aspectos de la 

interacción de carácter humano, como la confianza y la empatía. 
 

2.- Descripción de la interfaz de la plataforma: 

Los cursos se encuentran alojados en una plataforma virtual 

llamada U-Cursos elaborada por el Área de Infotecnologías (ADI) 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

de Chile. 

Para visualizar de mejor manera la interfaz de la plataforma, se 

detalla la principal iconografía utilizada: 

E-Learning 
En esta herramienta se encuentra el árbol de cada uno 

de los cursos. 
 

 

Correo 
Comunicación directa entre facilitador - aprendiz y 

aprendiz – aprendiz. 
 

 

Material docente 
Deja a disposición de los alumnos el material de 

estudio. 
 

 

Foro 
Preguntas, comentarios y discusión entre facilitador – 

aprendices. 
 

 

U-Test 
En esta sección se ejecutan las evaluaciones del curso. 
 

 

 

Notas parciales 
Notas automáticas de las evaluaciones de U-Test. 

 
 

Figura 2: Resumen de iconografía de la interfaz de la 
plataforma. 

 

Cada html se encuentra organizado en la zona central de la 

herramienta “E-Learning”. Este tipo de organización se denomina 
de árbol y se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 3: Imagen de organización de árbol de la interfaz. 

Al presionar sobre el link de cada html, se accede a una actividad. 

Cada actividad propone diversas problemáticas en contexto, frente 

a las cuales, los aprendices deben responder las preguntas que se 

plantean. Frente a la diversidad de respuestas de los aprendices, la 

plataforma provee de distintos tipos de retroalimentación, 

dependiendo el grado de dificultad de la pregunta planteada. Hay 

retroalimentaciones inmediatas (“Ver respuesta”), otras que invitan 
a la reflexión y son de mayor profundidad (“Exploremos una 

posible respuesta…”) y, finalmente, hay preguntas abiertas que son 

retroalimentadas por los tutores virtuales.      

Para proporcionar diversidad de interacción entre el usuario y la 

plataforma, se plantean distintos tipos de preguntas:  

 Selección múltiple: En este tipo de pregunta se presenta una 

situación con varias alternativas. Es posible que haya una o 

más respuestas correctas. En general, en este tipo de preguntas, 

el usuario tiene más de una posibilidad para responder.  

 Completación: En este tipo de preguntas, se proporciona un 

espacio en blanco en el que el aprendiz puede ingresar letras o 

números, según la configuración de la pregunta. 

 Abiertas: Este tipo de preguntas es para que el aprendiz 

desarrolle una respuesta y pueda extenderse en la respuesta. 

 Combo box: Este tipo de preguntas se presenta en oraciones en 

las que se debe seleccionar, dentro de un conjunto de 

posibilidades, la palabra o frase que hace correcta la oración. 

En este tipo de preguntas, el usuario tiene más de una opción 

para responder, siempre y cuando las alternativas de respuesta 

sean más de dos.    

 Recursos interactivos: Otro tipo de preguntas que se realiza en 

los cursos es a través de diversos recursos interactivos, los que 

se validan después de algunos intentos predeterminados. 

 
 

Figura 4: Imagen de recurso interactivo recuperada de un 

curso del programa Suma y Sigue. 

Implementación de los cursos: 

La implementación de los cursos fue realizada, al universo de 

profesores ya descritos, desde el 2 de octubre de 2015 hasta el 28 

de noviembre de 2015. Esta implementación se planteó como un 

primer piloto de los cursos, en miras de instaurar mejoras para las 

próximas implementaciones. El hecho de que un docente decidiera 

no seguir participando, no tenía ningún tipo de penalidad en el 

ámbito laboral ni económico pues éstos eran gratuitos. 

Principales resultados respecto a la usabilidad de los cursos: 

Para realizar el análisis de los dos ámbitos evaluados de la 

usabilidad, se han complementado los resultados cuantitativos  

recogidos de las distintas encuestas con la profundidad que aportan 

los comentarios de los docentes en los distintos grupos focales.   

En relación con la interacción facilitador - aprendiz: 

El factor más relevante para evaluar la interacción entre 

facilitadores y aprendices era conocer su opinión respecto a los 

tutores virtuales, lo que reflejó que un 97% de los aprendices 

manifestara que se sintió satisfecho o muy satisfecho con ese ítem. 

Un profesor comenta al respecto “… En un comienzo pensé que no 
sería ningún apoyo. Con la tutora siempre tenía una respuesta a 

la hora que fuera…”. 

El 87% de los docentes se sintieron acompañados en el proceso. 

Además, consideraron que los tutores virtuales fueron un buen 

apoyo, respondieron dudas de manera inmediata y valoraron el 

hecho de conocer en persona a los tutores en las sesiones 

presenciales.  

En relación con la interfaz de la plataforma: 

La plataforma es calificada por parte de los usuarios, en cuanto a 

su facilidad de uso, con un 6,2. Más del 90% de los aprendices 

manifestó que navegar por la plataforma fue simple. También, el 

95% de los docentes se sintió cómodo usando la plataforma y el 

97% de ellos está de acuerdo en que el significado de cada ícono 

fue claro.  

Algunos resultados generales 

El 100% de los docentes manifiesta sentirse satisfecho con la 

organización general de los cursos, lo que se manifestó en el 

cuestionario de apreciación y en ambos grupos focales realizados 

con posterioridad a la implementación de los cursos: “… Este es mi 

primer curso de matemática. A mí se me cumplió, yo he podido 

aplicar algunas cosas. No se fue por las ramas. Enfocado 

directamente a eso…”. 

La totalidad de los aprendices manifestó sentirse satisfecho o muy 

satisfecho en relación a la pertinencia de los contenidos abordados 

en cada uno de los cursos.  

Uno de los aspectos fundamentales a evaluar, en relación a la 

metodología de estos cursos, era la pertinencia de las distintas 

herramientas, ya sea los recursos interactivos, animaciones o las 

distintas secciones con las que cuentan los talleres virtuales. En 

este sentido, el 100% de ellos manifiesta estar satisfecho o muy 

satisfecho con dichas herramientas. Hubo profesores que 

manifestaron algunos inconvenientes con el formato: “… Leí 

algunos solamente porque no me gusta leer. Hacía el proceso 

desde lo práctico a lo teórico… a mí me gustó el formato, pero 
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no me gusta leer, menos en esta época del año….”. También, el 

94% de los docentes considera que los recursos interactivos y las 

animaciones facilitan el aprendizaje. 

Otros resultados generales que nos permitieron evaluar la 

usabilidad de los cursos muestran que el 100% de los encuestados 

están satisfechos o muy satisfechos con el curso. De ellos, el 97% 

recomendaría el curso y el 80% tomaría otro curso.  

Por otra parte, el 94% de los encuestados se sienten más 

competentes después del curso, evaluando con nota 6,4 el curso, en 

una escala de 1 a 7. 

En términos generales, la usabilidad de los cursos b-learning en 

cuanto a los dos ámbitos evaluados es buena, lo que se refleja en la 

tasa de retención de cada curso. Por tasa de retención denominamos 

al porcentaje obtenido a partir del número de  participantes que 

finalizó el proceso del curso en relación  a los docentes que 

rindieron el primer control. 

Tabla 2: Tasa de retención de los cursos. 

Curso 
Tasa de 

retención 
Trabajando con fracciones y sus representaciones. 100% 

Trabajando con fracciones, razones y porcentajes. 60% 

Analizando relaciones proporcionales y gráficos. 80% 
 

Conclusiones y sugerencias para mejorar la usabilidad 

Si bien los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra 1 (37 

participantes) fueron bastante positivos y no surgieron mayores 

dificultades, fue fundamental para el proceso de mejorar este 

Programa, realizar el seguimiento a los 10 docentes de la muestra 2 

y realizar los dos grupos focales con ellos, al finalizar los cursos.  

Al analizar la información de las encuestas y complementarla con 

la información extraída de los grupos focales, se obtienen algunos 

resultados generales. Para efectos de esta investigación, la 

usabilidad fue evaluada en 2 ámbitos, sin embargo al analizar cada 

uno de ellos, nos damos cuenta que es imposible separar 

completamente uno de otro porque se encuentran estrechamente 

ligados y también con la metodología de los cursos.  

Con esto se evidencia la importancia de contar con una 

implementación piloto previo a la masificación de este Programa. 

A continuación se exponen las principales mejoras a la usabilidad 

en los ámbitos descritos. La mayoría de estas mejoras se 

incorporaron en la elaboración de los nuevos cursos del Programa, 

los cuales están siendo implementados y evaluados. 

 Respecto a la interacción facilitador – aprendiz: Se sugiere 

que los cursos tengan un solo tutor para tener la visión de todos 

los integrantes. Asimismo, el formato de seguimiento y 

acompañamiento fue exitoso y con muy buenos comentarios 

por parte de los docentes, por lo que se propone mantenerlo. 

De los grupos focales se planteó la idea de eliminar los foros de 

discusiones guiadas y evaluados. Esto sorprendió al equipo 

elaborador, sin embargo se justifica por la naturaleza 

indagatoria del curso, pues esta necesidad se suplió gracias a la 

interacción propia con las actividades de la plataforma, a la 

interacción que se produjo en los talleres presenciales y a la 

fluida comunicación que se dio con los tutores virtuales.  

 Respecto a la Interfaz de la plataforma: Un comentario 

recurrente en los grupos focales es que sería ideal aumentar el 

tamaño de letra de los textos en la plataforma, lograr un mayor 

contraste de colores y distinción de las secciones del curso. 

Para optimizar los textos, se sugiere incorporar más esquemas 

y animaciones. Para asegurar que los aprendices hayan 

comprendido los aspectos trabajados en el curso, es necesario 

que tengan una participación más activa en las secciones de 

síntesis. 

Se sugiere hacer un compilado de recursos interactivos con 

orientaciones para el trabajo en aula con TIC. 

 Respecto a la metodología de los cursos: Se sugiere que el 

material complementario se encuentre explícitamente más 

relacionado con las actividades del curso. Junto con esto, sería 

de bastante utilidad para los docentes tener la posibilidad de 

imprimir las secciones más importantes del curso. 

Para diferenciar el nivel de apoyo tecnológico que requieren los 

usuarios, se sugiere mejorar el diagnóstico de competencias 

TIC de los docentes. 
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RESUMEN 
Las Redes Sociales juegan un papel fundamental en los MOOCs, 
dado que permiten construir una comunidad de estudiantes con 
intereses comunes que intercambian comentarios, plantean 
cuestiones o realizan aportaciones al curso. Para el profesor de un 
MOOC es importante entender cómo gestionar correctamente las 
Redes Sociales, dada la incapacidad de procesar los miles de 
mensajes que se generan en el curso. En este artículo se analizan 
las Redes Sociales de un MOOC concreto sobre Introducción a la 
Programación con Java en el que hubo más de ochenta mil 
alumnos matriculados y en el que se recibieron más de trece mil 
comentarios, relacionando además el número de comentarios 
recibidos con las calificaciones finales obtenidas por los 
estudiantes. Los resultados del análisis establecen que existe una 
relación entre el número de comentarios y los alumnos aprobados, 
siendo mayor el porcentaje de aprobados entre los alumnos que 
más comentarios realizan en el MOOC. 

CCS Concepts 
• Applied computing → E-learning • Applied computing → 
Distance learning • Social and professional topics → Adult 
education.  

Palabras clave 
MOOCs; Redes Sociales; Foros; Programación; Java. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los MOOCs (Massive Open Online Courses – Cursos Online 

Masivos Abiertos) han permitido abrir la educación superior a un 
gran número de potenciales estudiantes. Típicamente los MOOCs 
alcanzan cifras del orden de miles o decenas de miles de 
estudiantes, los cuales interactúan con los materiales del curso, 
permiten llevar a cabo evaluaciones basadas en la revisión entre 
pares y crean una comunidad que enriquece el aprendizaje a través 
de discusiones [1]. La gestión de dicha comunidad se realiza a 
través de redes sociales asociadas al MOOC, como por ejemplo el 
foro del curso, Twitter o Facebook [2]. Sin embargo, y a 
diferencia de lo que ocurre en los cursos tradicionales, el profesor 
no puede llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de todo lo 
que sucede en esas redes sociales, debido a la gran cantidad de 
mensajes generados por los estudiantes [3]. De hecho, son en 
muchos casos los propios estudiantes del curso los que responden 
las dudas de sus compañeros e identifican aquellos aspectos del 
curso susceptibles de mejora. Los sistemas de reputación 
aplicados a las redes sociales del curso contribuyen a identificar 

las respuestas de mayor calidad y los alumnos más implicados en 
el desarrollo del curso [4]. En este sentido, en algunas de las 
plataformas de despliegue de MOOCs es posible incluso asignar 
permisos especiales a aquellos estudiantes con mayor reputación, 
convirtiéndolos en asistentes del equipo docente [5]. 

Las redes sociales, por tanto, juegan un papel muy 
importante en los MOOCs, y es necesario poder identificar a 
aquellos alumnos con mayor implicación en ellas, con el objetivo 
de poder asignarles permisos especiales de forma temprana. El 
análisis de las redes sociales de los MOOCs es un tema recurrente 
en la literatura reciente [2], [6], [7], [8], [9], [10]. Por ejemplo, los 
autores de [2] y [6] comparan cinco redes sociales en un MOOC 
sobre educación para concluir que el foro del curso es la 
herramienta preferida por los alumnos para contribuir a las 
discusiones. Otras redes sociales como Facebook o Twitter 
consiguen un impacto moderado, aunque bastante menor que el 
foro. Los autores de [7] concluyen que los usuarios del MOOC 
normalmente añaden al foro del curso materiales de aprendizaje 
adicionales y aportan nuevas perspectivas que completan los 
temas del curso. También argumentan la necesidad de la 
intervención del profesor para motivar a los estudiantes a 
contribuir al foro, pasando de usuarios pasivos a usuarios activos. 
Los autores de [8] identifican en el foro de un MOOC la 
existencia de un número elevado de hilos de discusión que no 
tienen ninguna relación con el curso (denominándolos 
conversaciones “ruidosas”). Al mismo tiempo, estos autores 
proponen un modelo para clasificar los hilos de discusión más 
relevantes y priorizarlos sobre el resto de hilos. Por otro lado, los 
autores de [9] utilizan también un MOOC concreto en su análisis, 
determinando que en su caso el uso que se hace del foro es bajo. 
Además, destacan que la intervención del profesor puede limitar 
la participación de los alumnos en los foros, dado que una 
respuesta del profesor se interpreta como autoridad, y en muchos 
casos sirve para dar por cerrado el hilo de discusión. Finalmente, 
los autores de [10] analizan el papel de Twitter en dos MOOCs, 
concluyendo que su uso entre los alumnos es bajo, aunque 
reportan una gran cantidad de tweets relacionados con los temas 
del curso, e incluso planteando preguntas y obteniendo sus 
correspondientes respuestas. Estos autores concluyen además que 
el uso de Twitter sí puede hacer más interactivo y atractivo un 
MOOC. 

Este artículo se centra en analizar las redes sociales de un MOOC 
concreto (foro y Twitter), con el objetivo de establecer 
conclusiones acerca del comportamiento de los alumnos y de la 
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relación entre la participación en las redes sociales y las 

calificaciones finales obtenidas. El caso de estudio es el MOOC 

“Introduction to Programming with Java Part 1: Starting to 

Program with Java” (Introducción a la Programación con Java 
Parte 1: Comenzando a Programar en Java), impartido por la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en 2015, y desplegado 

en la plataforma edX. La siguiente sección describe brevemente el 

MOOC utilizado como caso de estudio. A continuación se 

presentan los resultados del análisis de las redes sociales del 

MOOC. Finalmente, se resumen las conclusiones del estudio 

realizado.  

2. CASO DE ESTUDIO 
Introducción a la Programación con Java Parte 1: 

Comenzando a Programar en Java es un MOOC de cinco 

semanas desarrollado por UC3M, y desplegado en la plataforma 

edX. Cada una de las cinco semanas del curso está compuesta por 

vídeos, actividades formativas y actividades sumativas. El MOOC 

ha sido especialmente diseñado para fomentar la interactividad del 

alumno con los materiales, e incluye animaciones, simulaciones, 

así como herramientas extenas integradas en la plataforma edX 

con el objetivo de facilitar el aprendizaje de programación desde 

cero [11]. El MOOC se imparte en inglés, aunque los vídeos 

incluyen subtítulos en inglés, español, portugués y chino 

mandarín. 

Las actividades sumativas del MOOC están compuestas por 

cinco exámenes (uno al final de cada semana), cada uno de ellos 

con un peso de 15 puntos en la nota final. Además, hay dos 

evaluaciones entre pares en las semanas 3 y 5, en las que los 

alumnos deben evaluar pequeños programas realizados por sus 

compañeros a partir de un enunciado común; estas evaluaciones 

entre pares tienen un peso de 10 y 15 puntos respectivamente en la 

nota final. La nota de corte para aprobar el MOOC es de 60 

puntos. Es importante destacar que tanto los exámenes como las 

evaluaciones entre pares están sujetas a un calendario estricto, 

según el cual los alumnos disponen de dos semanas para 

completar cada actividad sumativa una vez liberada. 

La primera edición de este MOOC se llevó a cabo entre abril 

y junio de 2015. Un total de 84768 alumnos se registraron en el 

curso. De ellos 1522 (1.8%) aprobaron y 83246 (98.2%) 

suspendieron. 76320 estudiantes tuvieron cero puntos (90% del 

total). El porcentaje de aprobados de este MOOC es bajo, en 

comparación con otros MOOCs similares. Sin embargo, es 

importante apuntar de nuevo aquí los estrictos plazos para la 

realización de actividades sumativas, los cuales conllevan que 

aquellos alumnos que se incorporan tarde al curso o que no 

puedan tener una cierta continuidad a lo largo del mismo, tengan 

pocas o nulas posibilidades de aprobar. La Figura 1 muestra la 

distribución de las notas de los alumnos del MOOC (excluyendo 

los estudiantes con cero puntos para facilitar la visualización). 

Puede apreciarse que hay una gran cantidad de alumnos que llega 

a realizar una prueba de evaluación sumativa (máximo 15 puntos 

– línea verde punteada), o incluso dos pruebas (máximo 30 puntos 

– línea morada punteada), y que a partir de ahí se produce una 

cierta estabilidad en las calificaciones finales obtenidas por los 

estudiantes. 

3. ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES 
En el MOOC se utilizaron dos redes sociales: el foro del 

curso y Twitter. Para la primera de ellas se creó un componente de 

foro al final de cada unidad en edX (cada unidad típicamente 

incluye o bien un vídeo, o bien uno o varios ejercicios, 

animaciones, simulaciones, etc.). De esta forma los alumnos 

tienen un espacio de discusión justo debajo del contenido de 

aprendizaje con el que están trabajando, por lo que pueden 

plantear sus preguntas y encontrar respuestas relacionadas más 

fácilmente. Además, se facilita que los posibles errores e 

imprecisiones que se encuentren a lo largo del curso sean más 

fáciles de localizar por el equipo docente, al estar asociados a 

contenidos que se encuentran dentro de la misma unidad. Por otro 

lado, para Twitter se utilizó el hashtag #javaedxuc3m y la cuenta 

@javaedxuc3m desde la que el equipo docente enviaba avisos y 

mensajes. En cualquier caso, la mayor parte de la comunicación 

con los alumnos se produjo a través del envío de correos masivos 

con periodicidad semanal en los que se informaba de la liberación 

de nuevos materiales, se recogían las principales dudas que habían 

surgido en esa semana y se recordaban las fechas de entrega de las 

actividades de evaluación sumativa. 

El impacto de Twitter en este curso fue bajo, dado que se 

generaron únicamente 197 tweets (36 de ellos desde la cuenta 

oficial del curso) de 98 usuarios diferentes. Merece la pena 

destacar el alto porcentaje de retweets de estudiantes acerca de 

mensajes de difusión del curso publicados desde la cuenta oficial. 

También cabe indicar que muchos mensajes simplemente se 

utilizaban para indicar que el estudiante se había inscrito en el 

MOOC. En cuanto a otros temas de discusión, las preguntas se 

centraban principalmente en los requisitos para la obtención de 

certificados o estaban relacionadas con las actividades de 

evaluación sumativa.  

El impacto del foro del curso fue muy elevado. Se generaron 

13778 mensajes. De ellos, 7881 (57,2%) fueron nuevos hilos, 

mientras que 5897 (42.8%) surgieron como respuesta a dichos 

hilos. De todos los estudiantes que aprobaron (1522), 764 (50,2%) 

no realizaron ninguna aportación al foro, mientras que 758 

(49,8%) enviaron al menos un mensaje (ver Figura 2). Por tanto, 

de todos los estudiantes que aprobaron, casi la mitad utilizó el 

foro como herramienta para comunicarse con sus compañeros y/o 

el equipo docente. Por otro lado, de los estudiantes que 

suspendieron (83246), 78774 (94,6%) no realizaron comentarios 

en el foro, mientras que 4472 (5,4%) publicaron al menos un 

comentario (ver Figura 3). Debido al gran impacto del foro frente 

al escaso impacto de Twitter, el análisis continúa únicamente con 

los datos recogidos del foro del curso. 

Figura 1. Notas obtenidas por los participantes del MOOC 
(excluyendo estudiantes con cero puntos). 

Figura 2. Porcentaje de aprobados que comentaron y 
que no comentaron en el foro de discusión. 
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En cuanto a la distribución de mensajes en el foro, se han 

estudiado también las diferentes franjas horarias en las que los 

participantes en el MOOC publican sus mensajes (ver Figura 4). 

Para ello se han categorizado los mensajes en 24 franjas horarias 

(tomando para cada franja desde XX:00:00 hasta XX:59:59), y se 

ha utilizado como referencia el tiempo universal coordinado 

(UTC). Puede verse que la mayoría de mensajes se producen entre 

las 13:00 UTC y las 21:00 UTC. Para entender mejor el 

significado de estos resultados es importante tener en cuenta que 

hay tres regiones predominantes entre los matriculados en este 

curso: Estados Unidos (con aproximadamente el 24% de los 

matriculados), Europa (con aproximadamente el 21% de los 

matriculados) e India (con aproximadamente el 19% de los 

matriculados). Según estos datos, las franjas de máxima 

producción de publicaciones se corresponden con: (1) la mañana 

de Estados Unidos (desde UTC-7, PDT – Pacific Daylight Time, 

hasta UTC-4, EDT – Eastern Daylight Time); (2) la tarde europea 

(UTC+1, WEST – Western European Summer Time, UTC+2, 

CEST – Central European Summer Time, UTC+3, EEST – 

Eastern European Summer Time); y (3) la tarde-noche en India 

(UTC+5:30, IST – India Standard Time). Este análisis puede ser 

de interés a la hora de determinar cuál es la mejor hora para 

liberar los materiales en este curso concreto; pueden liberarse por 

ejemplo los materiales en periodos de menor actividad, para que 

así posibles errores en actividades sumativas afecten al menor 

número de usuarios posible antes de su detección. También puede 

decidirse en función de estos datos cuál es el mejor momento para 

que el equipo docente de este curso dedique tiempo a dar soporte 

a los alumnos en los foros. 

La distribución de los mensajes del curso a lo largo de los 

días se presenta en la Figura 5. El rango de fechas varía desde el 

inicio del curso (28 de abril de 2015) hasta el final del curso (30 

de junio de 2015) (línea verde), si bien el curso permanece abierto 

más allá de la fecha de final del curso para los alumnos ya 

registrados; esto provoca que exista algún comentario residual 

posterior a la fecha de final del curso. La Figura 5 además marca 

dos fechas importantes: el día de la última liberación de materiales 

nuevos (línea amarilla), y la fecha límite para la realización del 

último examen (línea roja). Es destacable el pico inicial superior a 

los 1200 mensajes provocado por los mensajes de bienvenida y 

presentaciones del primer día de curso. A partir de entonces se 

publican una media de en torno a 200 mensajes al día hasta la 

finalización del curso. Los demás picos de la Figura 5 suelen 

coincidir con liberaciones de material nuevo, las cuales conllevan 

asociadas un correo por parte del equipo docente, generando 

mucha discusión en consecuencia (por ejemplo, los 306 mensajes 

del día 2 de junio, última fecha en la que se liberan materiales 

nuevos en el MOOC). 

A continuación se analiza la distribución temporal de los 

mensajes de este MOOC, pero considerando únicamente el último 

comentario de aquellos alumnos que no han aprobado el curso 

(Figura 6), y el último comentario de aquellos alumnos que sí han 

aprobado el curso (Figura 7). Lo primero que se puede observar 

en la Figura 6 es que una buena parte de los alumnos realiza su 

último comentario el primer día del curso. De ahí puede inferirse 

que muchos alumnos al recibir el correo anunciando el comienzo 

de este MOOC entran a la plataforma, se presentan a sus 

compañeros, tal vez llevan a cabo una primera exploración de los 

materiales proporcionados, y acto seguido pierden el interés en el 

curso y abandonan. Puede verse también cómo en la Figura 6 se 

mantienen varios de los picos que aparecen también en la Figura 

5. Esto apunta a que muchos alumnos realizan su último 

comentario como consecuencia de la recepción del correo semanal 

enviado por el equipo docente para anunciar la liberación de 

nuevos materiales. Es interesante mencionar que de los 

participantes que no aprueban el MOOC apenas queda actividad 

en el foro en las últimas fechas del curso. Esto tiene sentido dado 

que muchos de estos participantes han ido abandonando 

progresivamente el MOOC a medida que han ido pasando los 

días. 

Figura 3. Porcentaje de suspensos que comentaron y 
que no comentaron en el foro de discusión. 

Figura 4. Número de mensajes por franja horaria (24 
franjas) desde 00:00 hasta 23:59 (UTC). 

Figura 5. Número de comentarios realizados por los 
participantes del MOOC en el foro a lo largo del curso, 
indicando: la fecha de última liberación de materiales 

(amarillo), la fecha límite para la realización del último 
examen (rojo), y la fecha de finalización del curso 

(verde). 
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En la Figura 7 se observa que una buena parte de los alumnos 

que aprueban el MOOC siguen comentando hasta el final del 

curso (al menos hasta la fecha de la última liberación de nuevos 

materiales o hasta la fecha límite del último examen). De esta 

forma se puede apreciar cómo una buena parte de los alumnos que 

aprueban mantienen el interés, y una continuidad en sus 

comentarios a lo largo del MOOC. Destaca eso sí el hecho de que 

en este caso también haya un pico inicial en torno a los saludos y 

las discusiones de bienvenida. Esto significa que hay una parte de 

los alumnos que aprueban y comentan pero que solamente 

realizan aportaciones los primeros días; esta proporción es 

claramente menor si comparamos con el caso de los alumnos que 

no aprueban el curso (Figura 6). A pesar de no realizar más 

comentarios, estos alumnos siguen trabajando, por lo que tal vez 

consulten el foro aunque no escriban en él. También es notable 

que un gran número de alumnos sigan comentando hasta más allá 

de la mitad del MOOC, y que dejen de hacerlo en fechas cercanas 

a la finalización del mismo. 

 

Otra forma de observar los datos de la Figura 7 es 

ordenándolos de forma acumulativa (ver Figura 8); esto es, 

indicando qué porcentaje de los alumnos que aprueban y 

comentan siguen realizando comentarios a partir de una fecha 

dada. En este caso se aprecia de manera más sencilla que el 

número de alumnos que comentan decrece conforme avanza el 

curso. Los picos que se producen en la Figura 7 sobre las líneas 

amarilla y roja coinciden con las caídas que se aprecian en la 

Figura 8 en esas mismas fechas.  

Continuando con el análisis de la relación existente entre las 

contribuciones en el foro y la nota obtenida al final del curso, es 

posible analizar el porcentaje de alumnos que, para una cantidad 

determinada de mensajes publicados en el foro, terminaron 

aprobando el MOOC. Esta información se representa en la Figura 

9, incluyendo todos los mensajes recogidos en el foro a lo largo 

del curso. Esta figura muestra que existe una relación directa entre 

el número de mensajes publicados en el foro y la probabilidad de 

aprobar el curso para este MOOC concreto. Más específicamente, 

el 50% de los alumnos que realizaron más de 8 aportaciones al 

foro aprobaron el curso (línea verde). El 75% de los alumnos que 

realizaron más de 23 aportaciones al foro aprobaron al curso 

(línea azul). Finalmente, todos los alumnos (100%) que 

publicaron más de 36 comentarios en el foro aprobaron el MOOC 

(línea roja). En este sentido puede concluirse que el nivel de 

actividad en el foro es un buen indicador de la motivación del 

alumno para trabajar a lo largo del curso y que existe una relación 

entre las contribuciones realizadas en el foro y la nota final 

obtenida en este MOOC.  

Es interesante destacar que el alumno más activo en los foros 

realizó 256 contribuciones, mientras que el segundo alumno más 

activo realizó 155 contribuciones y el tercero 96 contribuciones. 

En total hubo 14 alumnos que realizaron más de 50 contribuciones 

al foro y todos ellos aprobaron el MOOC, como se recoge del 

análisis presentado en la Figura 9. 

Figura 6. Porcentaje de alumnos suspensos en función de 
la fecha de publicación de su último comentario.  

Figura 7. Porcentaje de alumnos aprobados en función 
de la fecha de publicación de su último comentario.  

 

Figura 9. Porcentaje de alumnos que, dado un número 
de aportaciones en el foro, aprobaron el MOOC. 

Figura 8. Porcentaje de alumnos aprobados que, para 
una fecha dada, siguen realizando comentarios.  
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La Figura 10 representa la interacción social global que se ha 

producido en el foro del MOOC. En esta figura se han dibujado 

líneas representando las relaciones entre los hilos de discusión 

abiertos en el foro y las respuestas recibidas. Es importante 

apuntar que un hilo de discusión puede recibir varias respuestas. 

Cada uno de los participantes que ha contribuido en el foro se 

representa con un punto, donde el tamaño de dicho punto está 

directamente relacionado con el número de contribuciones. En la 

Figura 10 se han destacado los dos participantes del curso que 

más contribuciones han realizado (256 y 155); estos dos 

participantes aparecen representados como los dos puntos oscuros 

de mayor tamaño. Esta figura permite apreciar la existencia de 

una fuerte comunidad que se ha creado en torno al MOOC, 

enriqueciendo de esta forma el curso. A pesar de que es posible 

encontrar algunas relaciones aisladas entre participantes, en la 

mayoría de los casos los alumnos participan en diferentes hilos de 

discusión del foro, interactuando así con múltiples estudiantes del 

MOOC y contribuyendo a la formación de esta comunidad.  

La Figura 11 representa la interacción social parcial que se 

ha producido en el foro del MOOC, considerando únicamente las 

contribuciones de los diez participantes más activos en el foro. 

Con esta figura se facilita la visualización de la comunidad creada 

y se puede apreciar cómo estos diez participantes forman el eje 

central de dicha comunidad. Para la creación de la Figura 11 

únicamente se han tenido en cuenta las respuestas de los diez 

participantes más activos a hilos de discusión creados por otros 

participantes del MOOC o por ellos mismos. Por simplicidad no 

se dibujan las relaciones producidas por hilos de discusión 

creados por estos diez participantes que no hayan tenido 

respuesta, o cuya respuesta haya sido proporcionada por 

participantes distintos a los diez más activos. En la Figura 11 se 

pueden apreciar de forma destacada las interacciones del 

estudiante con más contribuciones (255), en color azul oscuro en 

la parte izquierda de la imagen. Algunas de las contribuciones de 

este estudiante surgen como respuesta a mensajes de algunos de 

los diez participantes más activos. Además, puede apreciarse que 

a veces varios de los diez usuarios más activos establecen 

relaciones con el mismo participante, contestando o bien al mismo 

hilo de discusión o hilos de discusión diferentes. 

 

4. CONCLUSIONES 
Los MOOCs permiten abrir al mundo contenidos educativos 

que tradicionalmente han estado confinados en instituciones de 

educación superior. Esta apertura facilita el acceso a formación de 

calidad, y permite congregar a miles, e incluso decenas y hasta 

centenas de miles de alumnos en torno a un curso. El interés 

común por la temática tratada en el MOOC permite construir una 

comunidad de participantes con orígenes y perfiles muy variados. 

Las redes sociales del MOOC son precisamente el mecanismo 

sobre el que se asienta esta comunidad.  

Este artículo trata de entender mejor cómo se lleva a cabo la 

construcción de las comunidades en los MOOCs a través del 

análisis de las redes sociales de un MOOC concreto desarrollado 

por la UC3M y desplegado en edX sobre Introducción a la 

Programación en Java. El MOOC elegido es representativo para 

este análisis debido al gran número de alumnos matriculados 

(84768) y de contribuciones generadas en el foro del curso 

(13778). El análisis de los datos revela la relación directa que 

existe entre el número de contribuciones y las posibilidades de 

aprobar el MOOC. Por un lado, casi la mitad de alumnos que 

aprobaron el curso realizaron comentarios en el foro. Por otro 

lado, a medida que aumenta el número de contribuciones 

realizadas por un alumno, aumenta también su probabilidad de 

superar este curso. 

El estudio realizado, sin embargo, está limitado en la medida 

en que se lleva a cabo para un MOOC concreto, de cinco semanas 

de duración, de tipo introductorio, y dentro de un área 

tecnológica. Es por tanto necesario trasladar este análisis a otros 

MOOCs de diferentes características. Además, el análisis 

realizado acerca de las contribuciones de los participantes es 

cuantitativo y no tiene en cuenta la relevancia y calidad de los 

mensajes publicados. Una línea futura en este sentido es la 

categorización de los tipos de mensajes enviados por los alumnos, 

ponderando así su aportación a la comunidad. 

Figura 10. Diagrama de interacción social global del 
MOOC donde se marca a los dos usuarios con más 

aportaciones (256 y 155) en el foro del curso.  

Figura 11. Diagrama de interacción social parcial del 
MOOC donde se recogen únicamente las interacciones 

de los 10 participantes con más aportaciones. 
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ABSTRACT 
In recent years, the idea that the “computational thinking”, that is 
the thinking used while we program, is a key skill for everyone, 
not just for computer scientists, has revived. Based on this idea, 
several efforts have been made to introduce Computing concepts 
in the educational process of children. In this article, we present 
the evolution of TaPrEC, a tangible programming environment 
created for children to learn basic programming concepts. TaPrEC 
allows the physical construction of computer programs using 
colorful wooden blocks shaped as puzzle pieces that have a 
symbol embossed representing its functionality and a RFID tag for 
identification. The environment in its second version was put into 
use in a real educational setting with children and elementary 
school teachers. Results of use suggest that it is an easy 
programming environment to learn and use. The results also 
showed that children got a preliminary understanding of the basic 
concepts of programming treated.  
 

RESUMO 
Nos últimos anos tem ressurgido a ideia de que o “pensamento 
computacional”, isto é, o pensamento utilizado enquanto se 
programa, é uma habilidade fundamental para todos, não apenas 
para cientistas da computação. Com base nessa ideia, vários 
esforços têm sido feitos para introduzir conceitos da Computação 
no processo educativo de crianças. Neste artigo apresentamos a 
evolução de TaPrEC, um ambiente de programação tangível 
criado para que crianças aprendam conceitos básicos de 
programação. TaPrEC permite a construção física de programas 
de computador utilizando blocos coloridos de madeira em forma 
de peças de quebra-cabeças que possuem um símbolo em alto-
relevo para representar sua funcionalidade e uma etiqueta RFID 
para sua identificação. O ambiente em sua segunda versão foi 
colocado em uso em um cenário educacional real com crianças e 
professores do ensino fundamental. Resultados desse uso sugerem 
que é um ambiente de programação fácil de aprender e usar. Os 
resultados também demonstraram que as crianças conseguiram um 
entendimento preliminar dos conceitos básicos de programação 
tratados.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computers Uses in 
Education. 
H.5.2. [Information interfaces and presentation (e.g., HCI)]: 
User Interfaces. 

 
Termos Gerais 
Design, Experimentation, Human Factors. 
 
Palavras Chaves 
Tangible Programming; Computational Thinking, Education; 
Scratch 

1. INTRODUÇÃO 
Os benefícios do contato da criança com resolução de 

problemas via linguagem de programação foram discutidos 
originalmente por Seymour Papert ainda na década de setenta, 
formalizando sua teoria em 1980 no seu famoso livro 
“Mindstorms Children, Computers, and Powerful Ideas” [14]. 
Mais recentemente, Jeannette Wing [24] descreve o pensamento 
computacional como uma “habilidade fundamental para todos, 
não apenas para cientistas da computação”. Foi por isso que 
defendeu a ideia de que o pensamento computacional deveria ser 
incluído na formação de toda criança já que representa uma 
competência vital para a aprendizagem da ciência, tecnologia, 
engenharia e matemáticas.  

A aprendizagem da programação é uma forma eficiente de 
desenvolver o pensamento computacional; no entanto, com a 
forma tradicional de programação, as crianças têm dificuldades 
não só na aprendizagem da sintaxe e símbolos rígidos, mas 
também no uso de ambientes de programação complexos [7].  
Existem autores [9] que afirmam que as linguagens de 
programação baseadas nas TUIs (Tangible User Interfaces) [11] 
têm o potencial de facilitar a aprendizagem de sintaxes 
complicadas, de promover a colaboração, e facilitar aos 
professores manter um ambiente positivo de aprendizagem. 

No entanto, a tecnologia tangível é considerada delicada, cara e 
não padronizada [8]. Este pode ser um problema em contextos 
educacionais onde o custo é um fator decisivo na hora de optar 
por determinada tecnologia. Outro fator importante a considerar é 
o processo de inclusão de ambientes de programação tangíveis já 
existentes num contexto educacional distinto para o qual foi 
pensado. Forçar uma tecnologia num contexto educacional novo 
pode ser um processo lento e complicado. 

Considerando o exposto, projetamos, criamos e avaliamos o 
ambiente de programação tangível TaPrEC (Tangible 
Programming Environment for Children), envolvendo no 
processo de design as principais partes interessadas 
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(pesquisadores, professores e alunos) para garantir que a solução 
criada fizesse sentido para elas. Nesse processo, utilizamos o 
Modelo Semio-Participativo de Design [2] que articula ao mesmo 
tempo o desenvolvimento de sistemas interativos e práticas sociais 
com as partes interessadas. 

TaPrEC permite às crianças criar programas de computador 
organizando objetos tangíveis, aplicando três conceitos básicos de 
programação: Sequências, Repetições e Procedimentos. A 
arquitetura do TaPrEC está composta pelo Raspberry Pi [17], a 
tecnologia RFID incorporada nos Blocos de Programação e um 
Software de Controle desenvolvido na linguagem de programação 
Scratch [5]. Almejamos que o ambiente proposto permita às 
crianças aprender conceitos básicos de programação, que seja uma 
alternativa de baixo custo para o ensino de programação nas 
escolas e possibilite uma transição mais suave para ambientes 
virtuais de aprendizagem e o mundo da programação de 
computadores.  
Neste artigo apresentamos a evolução de nosso protótipo inicial e 
detalhamos os resultados do Estudo de Caso realizado no segundo 
semestre de 2015 com 26 participantes entre alunos e professores, 
num contexto formal de ensino para avaliar a segunda versão de 
TaPrEC, que chamamos de TaPrEC 2.0. Assim, o texto é 
organizado como segue: na próxima seção apresentamos uma 
síntese dos principais trabalhos relacionados ao projeto. Em 
seguida apresentamos a evolução do ambiente TaPrEC. Na 
sequência, detalhamos o Estudo de Caso realizado para avaliar 
TaPrEC 2.0. Depois fazemos a discussão dos resultados obtidos e 
finalizamos com a conclusão e próximos passos. 

2. SÍNTESE DE TRABALHOS 
RELACIONADOS 

O conceito de programação tangível, relativo ao uso de 
técnicas de interação tangível para construir programas de 
computador, nasceu na década de 1970 quando Radia Perlman 
criou o Slot Machine [15] que permitia a criação de programas 
físicos para a linguagem Logo. Desde então, diversos grupos de 
investigação criaram uma variedade de sistemas de programação 
tangível que suportam a construção física da estrutura de um 
algoritmo. Em cada um desses sistemas os usuários têm que 
conectar ou empilhar peças para criar um programa de 
computador. Alguns deles conseguem controlar objetos virtuais 
no monitor (AlgoBlock [21], T-Maze [22], E-Block [23]) e outros, 
objetos Lego e robôs (Tangible Programming Bricks [13], 
Electronic Blocks [25], Tern [10]).  

O ambiente AlgoBlock permite aos usuários manipular blocos de 
alumínio que podem ser conectados entre si para construir um 
programa executável com o objetivo de deslocar um submarino 
virtual no monitor. Tangible Programming Bricks é um sistema 
de peças Lego empilháveis usadas para construir programas 
tangíveis. Electronic Blocks foi projetado para criar programas 
tangíveis empilhando blocos Lego que possuem circuitos 
eletrônicos. Tern é uma linguagem de programação tangível que 
combina materiais de baixo custo e visão computacional. T-Maze 
possui um conjunto de blocos de madeira interligados por ímãs e 
utiliza tecnologia de visão computacional para converter 
automaticamente os programas físicos em código digital. E-Block 
está composta por blocos de programação que têm incorporado 
microcomputadores SCM (Single Chip Microcomputer) e 
permitem criar programas tangíveis. 

Nos ambientes apresentados distinguimos dois tipos de 
tecnologias: i) circuitos eletrônicos e microprocessadores; e, ii) 
visão computacional. Para criar um objeto tangível utilizando 
circuitos eletrônicos e/ou microprocessadores é preciso ter 
conhecimentos básicos de eletrônica. Para o caso dos ambientes 
que utilizam códigos de visão computacional (Tern e T-Maze) é 
necessário conhecimento na linguagem Java para customizar os 
objetos tangíveis. Então, apenas pessoas especialistas conseguirão 
configurar, consertar ou personalizar as peças tangíveis se 
necessário. Para o grupo que utilizam microprocessadores e 
circuitos eletrônicos, o investimento será maior por tratar-se de 
tecnologia mais sofisticada. Para o caso dos ambientes que 
utilizam visão computacional, o investimento se eleva se 
consideramos os computadores especializados necessários para 
processar o software de visão computacional e uma câmera com 
boa resolução para garantir a captura dos códigos. 

Essas características complicam a extensão e customização 
desses ambientes. Pensando nessas limitações e com base nas 
contribuições dos trabalhos relacionados, propusemos e 
desenvolvemos o ambiente de programação tangível TaPrEC [6] 
com a ideia de usar tecnologia acessível a populações 
socioeconomicamente menos favorecidas sem fazer um enorme 
investimento. Com esse propósito, escolhemos utilizar um 
computador de placa única (SBC - Single-Board Computer) de 
baixo custo, a tecnologia RFID para os objetos tangíveis e a 
linguagem de programação Scratch para facilitar a customização 
do ambiente e sua apropriação por não especialistas. Neste artigo 
mostramos a evolução do ambiente, desde sua versão inicial, a 
partir de lições aprendidas no processo, e aprofunda na análise de 
seu uso em um Estudo de Caso ao longo de um semestre de 
práticas com crianças e professores. 

3. EVOLUÇÃO DO AMBIENTE TAPREC  
A visão do ambiente TaPrEC é tornar-se uma ferramenta que 

permita promover o desenvolvimento do pensamento 
computacional em estudantes de ensino fundamental por meio da 
aprendizagem de programação baseado nas Interfaces Tangíveis. 
Com base nos feedbacks das crianças e professores obtidos nas 
primeiras Oficinas Experimentais [5], fizemos mudanças no 
protótipo inicial para torná-lo o mais eficaz possível para a sua 
finalidade. Algumas das principais mudanças foram (Figura 1): i) 
criamos blocos que permitissem o deslocamento diagonal; ii) 
modificamos alguns símbolos dos blocos para uma melhor 
compreensão da funcionalidade que representam; iii) mudamos a 
cor dos blocos inspirados na linguagem Scratch. 

  
Figura 1. Evolução dos Blocos de Programação 

 
3.1 Componentes do ambiente TaPrEC 2.0 

TaPrEC está composto por um Hadware de baixo custo, os 
Blocos de Programação e o Software de Controle (Figura 2). O 
Raspberry Pi é o hardware principal do nosso ambiente. Para o 
protótipo inicial utilizamos o Raspberry Pi 1 Modelo B e para 
TaPrEC 2.0, utilizamos o modelo de segunda geração, Raspberry 
Pi 2 Modelo B. Trocamos de modelo de Raspberry Pi por causa 
das limitações (por exemplo de RAM) do primeiro para suportar o 
Software de Controle. A outra tecnologia utilizada no TaPrEC é a 
Identificação por Radiofrequência (RFID - Radio-Frequency 
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IDentification). O funcionamento dos sistemas RFID é simples: a 
etiqueta RFID, que contem os dados de identificação, gera um 
sinal de radiofrequência com esses dados. Esse sinal é detectado 
por um leitor RFID, responsável pela leitura da informação e o 
envio em formato digital para uma aplicação específica. 

 
Figura 2. TaPrEC 2.0 

Os Blocos de Programação são blocos coloridos de madeira 
semelhantes a pecas de quebra-cabeças que contem uma etiqueta 
RFID em um lado e em outro, um símbolo em alto-relevo. 
Criamos os símbolos em alto-relevo para possibilitar que uma 
pessoa com deficiência visual, por exemplo, possa construir 
programas tangíveis. As cores dos Blocos de Programação estão 
inspiradas na linguagem Scratch com a finalidade de permitir uma 
transição suave para esse ambiente de programação, 
posteriormente.Desenvolvido na linguagem de programação 
Scratch 1.4, o Software de Controle armazena os identificadores 
das etiquetas RFID dos Blocos de Programação. Quando o 
software recebe uma sequência de identificadores: i) verifica se o 
identificador existe na lista de códigos RFID; ii) executa o código 
Scracth associado a essa ação e; finalmente iii) mostra os 
resultados no ambiente Scratch. Para a segunda versão do 
software acrescentamos o deslocamento diagonal. Na Figura 3 
apresentamos a arquitetura do ambiente TaPrEC e como seus três 
componentes interagem entre si.  

 
Figura 3. Arquitetura TaPrEC 2.0 

Para construir um programa no TaPrEC se deve organizar os 
Blocos de Programação numa sequência específica: primeiro o 
“bloco de início”, depois os “blocos de ações” e finalmente o 
“bloco de fim” como ilustramos na Figura 4. 

 
Figura 4. Ambiente proposto TaPrEC 2.0 

Os blocos de controle indicam o início e o fim do programa. 
As informações do programa tangível são ingressadas no ambiente 
TaPrEC por meio do leitor RFID. 

4. AVALIANDO TAPREC EM SUA 
EVOLUÇÃO 

No segundo semestre de 2015 realizamos um Estudo de Caso 
para avaliação do TaPrEC 2.0 no Programa de Integração e 
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (PRODECAD), 
que oferece educação complementar às crianças de 6 a 14 anos. 
No espaço físico do PRODECAD, realizamos as atividades no 
espaço “ateliê”. As atividades foram agendadas formalmente pela 
coordenação no conjunto de atividades semanais das professoras e 
alunos envolvidos. O projeto teve a aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Campinas, São Paulo. 

4.1 Participantes 

No total participaram 8 professores (31-54 anos) e 18 crianças (7-
10 anos) da turma da tarde do PRODECAD. 
 
4.2 Oficinas 
Realizamos dois tipos de oficinas (Figura 5): Oficinas 
Experimentais (OE) e Oficinas Semio-Participativas (OSP). Nas 
OE, professores e alunos trabalharam separadamente as mesmas 
atividades. Ao finalizar as OE, realizamos uma OSP apenas com 
professores. No total realizamos 7 OE (4 com crianças e 3 com 
professores) e 1 OSP apenas com os professores. Filmámos as 
oficinas com a permissão da instituição, professores e adultos 
responsáveis por cada criança participante do projeto. Utilizamos 
os vídeos para aprimorar o ambiente, analisando comentários e 
sugestões dos participantes. 

a)  b)  
Figura 5. Oficinas: a) Experimentais; b) Semio-Participativas 

4.3 Métodos 
Na OSP trabalhamos com os artefatos do Modelo Semio-
Participativo de Design com o objetivo de articular soluções para 
os problemas antecipados, encontrados durante a utilização de 
TaPrEC. Utilizamos o Diagrama de Partes Interessadas [12] para 
que os participantes identificassem os envolvidos direta ou 
indiretamente com o projeto. Os professores conversaram e 
identificaram as diferentes partes interessadas e passaram a 
localiza-las nas camadas do diagrama. Com o Quadro de 
Avaliação [1], os participantes anteciparam problemas e questões 
de cada parte interessada a respeito do uso do ambiente, sua 
utilização como ferramenta de apoio nas diferentes atividades da 
escola e as possíveis soluções. Com a Escada Semiótica [20] os 
participantes conseguiram entender as diferentes implicações do 
ambiente a partir do mundo físico até o mundo social.  
Utilizamos a Autoavaliação de Emoções (SAM - Self-Assessment 
Manikin) [4] como método para que os participantes avaliassem 
sua resposta afetiva com relação às atividades realizadas em três 
dimensões afetivas: Satisfação, Motivação e Controle. Para 
analisar os resultados dos formulários da Autoavaliação de 
Emoções utilizamos uma escala de 9 pontos representados por 
círculos (Figura 6). Os participantes marcam com um “x” sobre 
qualquer círculo da escala. Determinamos a frequência de cada 
valor da escala em cada dimensão afetiva e calculamos o valor 
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porcentual destas frequências. Analisamos os resultados da 
seguinte maneira: os valores mais altos (7, 8 e 9) representam uma 
resposta afetiva positiva, os valores intermediários (4, 5 e 6) 
representam uma resposta afetiva neutra; e os valores mais baixos 
(1, 2 e 3) representam uma resposta afetiva negativa. Para 
determinar a resposta afetiva predominante em cada dimensão 
afetiva somamos separadamente as porcentagens dos valores 
positivos, neutros e negativos; e depois comparamos os 
resultados, sendo o maior dos valores a resposta afetiva 
predominante. 

 
Figura 6. Método de análise da Autoavaliação de Emoções  

4.4 Resultados 
Os resultados estão organizados em: resultados das OE, resultados 
da OSP e resultados da Autoavaliação de Emoções. 
4.5.1 Resultados das Oficinas Experimentais 
Nas OE trabalhamos três estruturas algorítmicas: Sequências, 
Repetições e Procedimentos. Os participantes realizaram 
exercícios com o propósito de trabalhar esses conceitos de 
programação. Na Figura 7a) ilustramos o exercício proposto na 
oficina de Procedimento: desenhar as figuras geométricas 
utilizando os blocos de Procedimentos. 

a)  b)  
Figura 7. a) Exercício proposto; b) Estratégia de solução  

Como estratégia de solução atribuímos um nome de procedimento 
(F1 e F2) para cada figura e os participantes deviam descrever as 
ações de cada procedimento utilizando inicialmente apenas blocos 
de deslocamento (Figura 7b). Depois continuaram com o 
planejamento da solução tangível utilizando a sintaxe de 
Procedimento de TaPrEC: definir as ações do procedimento e 
invocá-lo. Na Figura 8 e Figura 9 mostramos as soluções na folha 
de exercícios de crianças e professores respectivamente. 

 
Figura 8. Solução crianças - oficina de Procedimentos 

 
Figura 9. Solução professores - oficina de Procedimentos 

Os participantes também realizaram exercícios chamados 
“desafios” que consistiam em analisar um programa tangível e 
corrigi-lo se necessário. Os desafios tinham como objetivo avaliar 

principalmente as crianças na aprendizagem dos conceitos de 
programação e da sintaxe de TaPrEC. Esses exercícios eram 
apresentados na parte final da folha de exercícios de cada oficina. 
Na Figura 10 apresentamos o desafio da oficina de Sequências 
onde as crianças deviam analisar o programa tangível para criar 
um quadrado. Como observamos, uma equipe de crianças 
acrescentou e apagou blocos de deslocamento para corrigir o 
programa tangível. 

 
Figura 10. Desafio da oficina de Sequências – solução crianças 
4.5.2 Resultados das Oficinas Semio-Participativas 
Com a construção colaborativa do diagrama de Partes Interessadas 
(Figura 11a) os professores levantaram as partes que direta ou 
indiretamente influenciam ou sofrem a influência do projeto. 
Algumas partes interessadas levantadas pelos professores foram: 
os estagiários colocados na camada de Contribuição; o grupo de 
gestão escolar colocado na camada Fonte; os jogos pedagógicos 
em DVD colocados na camada de Mercado; e as ONGs colocadas 
na camada de Comunidade. Uma vez que os professores 
identificaram as partes envolvidas no projeto, os professores 
passaram a preencher o Quadro de Avaliação (Figura 11b). O 
grupo discutiu sobre questões/problemas específicas de cada uma 
das Partes Interessadas para a utilização de TaPrEC e as ideias ou 
soluções vislumbradas. Por exemplo, na camada de Operação 
levantaram a seguinte questão/problema: “Em que tipo de 
atividades se aproveitaria melhor o ambiente?”. A 
resposta/solução foi: “o ambiente poderia ser utilizado para 
ajudar nas matemáticas, alfabetização, socialização e 
desenvolvimento da motricidade”. Os resultados dessa discussão 
foram essenciais para esclarecer as demandas relativas a cada um 
dos envolvidos. Com a Escada Semiótica (Figura 11c), os 
diferentes níveis de abstração do projeto TaPrEC foram 
clarificados, desde o nível físico onde foram identificados e 
explicados cada um dos dispositivos utilizados no ambiente, até o 
mundo social onde por exemplo o desenvolvimento do 
pensamento computacional promovido por TaPrEC foi destacado. 

a)  b)  c)  
Figura 11. a) Diagrama de Partes Interessadas; b) Quadro de 

Avaliação; c) Escada Semiótica. 
4.5.3 Resultados da Autoavaliação de Emoções 
Nos resultados das respostas afetivas dos professores (Tabela 1) 
observamos que nas três dimensões afetivas a maioria dos 
professores teve uma resposta afetiva positiva durante as OE. Em 
particular, na oficina de Procedimentos nas dimensões de 
Satisfação e Motivação, 100% dos professores experimentaram 
uma resposta afetiva positiva. 
 

Tabela 1. Resultados Autoavaliação de Emoções - Professores 
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Os resultados das crianças (Tabela 2) mostram que a resposta 
afetiva das crianças foi positiva para quase todas as OE e 
dimensões afetivas. Com relação à Satisfação as crianças tiveram 
uma resposta positiva em todas as OE, inclusive alcançando 100% 
na oficina de Repetições. A dimensão afetiva de Motivação foi 
avaliada positivamente em todas as OE, alcançando 100% nas 
oficinas de Repetições e Procedimentos. Para o caso do Controle, 
as oficinas de Sequências e Procedimentos foram avaliadas 
positivamente e a oficina de Repetições foi avaliada como neutra. 

Tabela 2. Resultados Autoavaliação de Emoções - Crianças 

 

5. DISCUSSÃO 
Os resultados das equipes de trabalho mostram que os 

participantes aprenderam a lógica para construir um programa 
tangível no ambiente TaPrEC (início, sequência de ações e fim) e 
os conceitos de programação (Sequências, Repetições e 
Procedimentos). Observamos que a principal dificuldade dos 
participantes na oficina de Procedimentos foi entender que 
durante a definição do procedimento o programa tangível não 
executa nenhuma ação; somente quando o procedimento é 
invocado pelo nome executa as ações definidas previamente. 
Apesar dessa dificuldade, algumas equipes conseguiram resolver o 
Desafio dessa oficina demonstrando que entenderam o conceito e 
o funcionamento de Procedimento Um problema encontrado 
durante as OE foi que as crianças as vezes confundiam o símbolo 
“Fim Repetir” com o bloco de controle “Fim”. Isso provavelmente 
se deve ao fato de que ambos os blocos utilizam um círculo com 
símbolo.  

As soluções (algoritmos) criadas pelos participantes deviam 
realizar uma ação específica (criar uma figura geométrica, 
percorrer o caminho certo no labirinto, etc.) e consequentemente 
observamos como os participantes encararam situações de 
correção de erros até alcançar o objetivo estabelecido. Algumas 
equipes conseguiam a solução correta na primeira tentativa, outras 
apresentavam erros e começavam o processo de correção. 
Primeiro revisavam se a solução do papel coincidia com a solução 
tangível. Também analisavam o programa tangível comparando 
sequencialmente os blocos com o resultado mostrado no monitor 
para descobrir o erro do programa. Durante esse processo de 
correção as crianças conversavam e davam sugestões entre elas, 
algumas sugeriam trocar um bloco por outro, outras queriam 
diminuir ou acrescentar a quantidade de um determinado bloco. 
Se depois de várias tentativas não encontravam o erro, a 
pesquisadora dava sugestões que ajudavam na identificação e 
correção do programa tangível. Quando as crianças demoravam 
muito tempo tentando encontrar o erro ficavam ansiosas, mas 
quando conseguiam resolver corretamente o exercício sentiam 
orgulho e alegria.  

Os professores resolveram os mesmos exercícios que as 
crianças e quase não tiveram dificuldades. O objetivo de trabalhar 

com os professores foi capacita-los na manipulação de TaPrEC 
para que num futuro próximo consigam criar seus próprios 
exercícios para trabalhar diferentes temas utilizando conceitos de 
programação com as crianças. Recebemos muitas sugestões dos 
professores que nos ajudaram a aprimorar o ambiente e a 
organização das OE, algumas delas foram: “melhorar os desenhos 
dos blocos de programação para facilitar a interpretação”, “que 
o deslocamento na tela e o comando aconteçam ao mesmo 
tempo”. Essa última sugestão foi muito importante porque implica 
a criação de um mecanismo de debugging que permita aos 
usuários realizar uma correção de erros mais rápida. 

Incorporar o uso de uma nova ferramenta tecnológica na sala 
de aula não se limita a ensinar como se utiliza simplesmente; faz 
parte do processo trabalhar desafios relacionados a questões 
técnicas (como por exemplo, como manusear e dar manutenção 
para a tecnologia) e também a questões pragmáticas (o que fazer 
com a tecnologia em atividades relacionadas com o conteúdo 
escolar). Por isso TaPrEC não está apenas centrado na tecnologia 
utilizada para criar um ambiente de programação tangível, senão 
também no apoio às partes interessadas/envolvidas.  

A OSP serviu: i) para que os professores clarificassem como 
seria a inclusão de TaPrEC no cotidiano da escola como uma 
ferramenta de apoio em diferentes atividades desenvolvidas com 
as crianças; ii) para entender a influência das outras partes 
interessadas (por ex. estagiários, diretora, coordenadora); iii) e 
antecipar problemas e propor soluções. Decidimos realizar a OSP 
após finalizar as OE de modo que os professores tivessem uma 
visão mais ampla do funcionamento de TaPrEC e conseguissem 
vislumbrar melhor possíveis problemas no processo de incorporar 
o ambiente nas atividades com as crianças. Os professores 
imaginaram a utilização de TaPrEC como apoio no ensino de 
temas de matemática, orientação no espaço, logica e alfabetização. 
Destacaram a oportunidade que tem as crianças de serem 
criadoras de seus próprios programas e conhecer o computador de 
outro ponto de vista. 

Os resultados da Autoavaliação de Emoções foram quase 
todas positivas. Apenas na oficina de Repetições das crianças teve 
uma avaliação neutra. Uma possível explicação pode ser que 
nesse semestre a turma com a qual trabalhamos tinha crianças 
mais novas (7 anos) ainda em processo de alfabetização (com 
dificuldade para a etapa de planejamento em papel por exemplo). 
Já na oficina de Procedimentos, a turma foi dividida e trabalhamos 
apenas com as crianças maiores (8 e 9 anos) o que explicaria o 
excelente resultado obtido (100% positivo). Note-se que nas 
oficinas com crianças e professores não existe nenhuma avaliação 
negativa. 

6. CONCLUSÃO 
O ressurgimento da discussão sobre os benefícios do 

pensamento computacional para todos tem motivado a proposição 
de ambientes para a criança aprender conceitos básicos da 
computação.  Neste trabalho apresentamos a evolução de TaPrEC, 
um ambiente para acesso de crianças a conceitos básicos de 
programação via Interface Tangível.  O uso do ambiente em 
cenário educativo real foi experimentado em oficinas com alunos 
e professores ao longo de dois semestres. 

Os resultados das OE demostram que TaPrEC é fácil de 
aprender, uma vez que os usuários conseguiram criar corretamente 
programas tangíveis em pouco tempo; é eficiente no uso, isto é, os 
usuários conseguiram rapidamente proficiência na criação de 
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programas tangíveis. De acordo com os resultados da 
Autoavaliação de Emoções, os usuários mostraram uma resposta 
afetiva positiva ao usa-lo. Em termos de tempos de resposta 
podemos afirmar que o hardware utilizado na segunda versão do 
ambiente TaPrEC mostrou-se mais adequado para a programação 
tangível, uma vez que o tempo de resposta melhorou em 
comparação ao hardware inicial (de 4s para 1.5 
aproximadamente). No caso dos professores, durante a OSP 
conseguiram antecipar questões e esclarecer suas dúvidas com 
relação à manutenção do ambiente e aos diferentes usos do 
ambiente TaPrEC como apoio às atividades cotidianas da escola. 
Alguns usos que os professores imaginaram estão dentro da área 
da matemática, também como ajuda na socialização e no 
desenvolvimento da motricidade e na alfabetização. Por meio da 
participação ativa dos professores foi possível também melhorar 
os Blocos de Programação inicialmente propostos, assim como 
sua funcionalidade. Como nosso principal próximo passo está o 
envolvimento das crianças e professores no desenho dos símbolos 
que representam as funcionalidades de Repetição e Procedimento. 
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ABSTRACT 
Mobile technology has grown gradually and has been used by 

several people. Although widely used, there are still challenges for 

standardization. Although some users have easy to use mobile 

platforms, research shows that some groups still have difficulties 

such as the elderly and functionally illiterate. The aim of this study 

is to increase the quality of mobile devices when used by people 

with low literacy through accessibility and usability evaluations in 

Android and iOS devices. This study generated suggestions 

regarding the accessibility and usability of these devices, and 

recommendations to developers focusing on low-literacy people. 

RESUMO 
A tecnologia móvel tem crescido gradualmente e vem sendo 

utilizada por diversas pessoas. Apesar de bastante utilizadas, ainda 

existem desafios para sua padronização. Embora alguns usuários 

tenham facilidade em utilizar plataformas móveis, pesquisas 

mostram que alguns grupos, como idosos e analfabetos funcionais, 

ainda possuem dificuldades ao interagir com esses sistemas. O 

objetivo desta pesquisa é aumentar a qualidade de dispositivos 

móveis quando utilizadas por pessoas de baixo letramento por 

meio de avaliações de acessibilidade e usabilidade nos dispositivos 

Android e iOS. Os resultados do estudo experimental realizado 

mostram sugestões relacionadas à acessibilidade e usabilidade 

desses dispositivos, e recomendações aos desenvolvedores com 

foco em pessoas de baixo letramento. 
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D.3.3 [Programming Languages]: Language Constructs and 

Features – abstract data types, polymorphism, control structures. 
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1. INTRODUÇÃO 
O uso amplo das tecnologias móveis tem crescido gradativamente. 

Essas tecnologias vêm sendo utilizadas por diversas classes sociais 

e faixa etária [1]. No contexto móvel, o mercado disponibiliza 

diversos produtos, como smartphones, tablets e smartwatches. 

Esses dispositivos foram evoluindo com o surgimento de novos 

recursos tecnológicos, substituindo os celulares com 

funcionalidades básicas. Os modelos com maior utilização são os 

que possuem a tecnologia touchscreen. Alguns aparelhos possuem 

as funcionalidades que inclui acesso a internet, uso de aplicativos, 

acesso a entretenimento e informações em tempo real. Embora os 

usuários jovens tenham mais facilidade, pesquisas mostram que 

alguns grupos ainda possuem dificuldades na utilização dessas 

plataformas, como os idosos e analfabetos funcionais [2][ 3]. De 

acordo com o [4], para que uma pessoa seja classificada como 

analfabeto funcional, precisa possuir faixa etária a partir de 15 

anos e ter cursado menos de quatro anos completos de estudo (i.e. 

não concluir a quarta série). As pessoas pertencentes ao grupo de 

analfabetos funcionais (baixo letramento) possuem limitações em 

algumas atividades como a leitura e a escrita. 

Ainda existem muitos desafios para a padronização das 

plataformas móveis. Apesar da evolução das plataformas, usuários 

ainda vivenciam dificuldades de uso ao trocar de plataforma. Neste 

contexto, existem muitos desafios para padronização das 

plataformas móveis. Apesar desses desafios, existem também 

algumas limitações, na adequação das aplicações móveis para os 

usuários em termos de acessibilidade e usabilidade [12].  

Um aspecto importante para a inclusão de usuários com baixo 

letramento está relacionado à acessibilidade e usabilidade de 

dispositivos e sistemas operacionais móveis. Segundo [5] 

acessibilidade está relacionada com a capacidade de o usuário 
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acessar o sistema para interagir com ele, sem que a interface 

imponha obstáculo. Segundo a norma ISO/IEC 9126-1 [7], 

usabilidade é a capacidade que o software tem de ser entendido, 

usado e aprendido, e como ele pode agradar ao usuário sob tarefas 

e condições específicas. 

Para que seja desenvolvida uma interface realmente acessível a este 

público é preciso criar interfaces com adaptações, que sejam 

condizentes com suas habilidades computacionais [21]. De acordo 

com [22], ainda existe falta de consenso em relação ao conceito de 

acessibilidade. [23] afirma que o conceito de usabilidade e 

acessibilidade estão fortemente ligados. 

Para fins de praticidade, neste trabalho foram adotados os 

seguintes padrões: quando um defeito afeta pessoas sem limitações 

(tais como pessoas jovens e adultos letrados), foi relacionado o 

conceito de usabilidade; quando um defeito afeta somente pessoas 

com alguma limitação (neste caso pessoas com baixo letramento), 

o conceito relacionado foi de acessibilidade. 

Visando aumentar a qualidade dos Sistemas Operacionais de 

dispositivos móveis, essa pesquisa busca comparar e avaliar o 

sistema operacional (plataforma) Android e o iOS utilizados por 

pessoas de baixo letramento. Para isso, serão realizadas avaliações 

de usabilidade e acessibilidade nessas plataformas quando 

utilizadas por pessoas de baixo letramento. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada em uma 

adaptação da metodologia proposta por [16]. Nessa abordagem são 

empregados estudos experimentais que auxiliam os pesquisadores 

na execução de projetos de software. A metodologia contém as 

seguintes etapas: (1) No estudo secundário foram identificados os 

trabalhos relacionados propostos na literatura; (2) No estudo piloto 

foi realizado um estudo utilizando uma amostra reduzida de 

participantes para avaliar as plataformas móveis a serem 

pesquisadas e realizar validação dos materiais e métodos utilizados 

na pesquisa; (3) No estudo de observação os usuários foram 

observados, visando identificar as possíveis dificuldades que os 

usuários vivenciaram. 

2. TRABAHOS RELACIONADOS 
Nessa seção serão destacados os trabalhos relacionados com suas 

diferenças e atribuições. No trabalho de [24] teve por objetivo 

pesquisar o comportamento dos usuários analfabetos funcionais, 

identificando características importantes que avaliadores e 

especialistas devem considerar na realização de uma avaliação de 

acessibilidade com esse público de baixo letramento. Para esse 

estudo foram utilizados métodos de avaliação de usabilidade, pois 

não há um estudo específico para a avaliação de acessibilidade para 

participante com algum tipo de deficiência ou limitação. 

No trabalho de [25], foram realizados dois estudo, um etnográfico 

e o outro de avaliação da plataforma de estudo. No estudo 

etnográfico foi possível identificar o público que seria entrevistado 

e as dificuldades que esses usuários tinham em relação ao 

manuseio do dispositivo e com isso foi possível identificar o 

público para os testes. Com o resultado do estudo etnográfico foi 

possível realizar o segundo estudo com pessoas analfabetas e semi-

analfabetas.  

Os estudos foram relacionados à utilização de serviços financeiros 

onde os entrevistados puderam realizar algumas tarefas como 

discar um número de telefone, escrever uma mensagem curta, 

depositar e fazer transferencia em dinheiro. 

No trabalho de [26] foram realizados dois estudos, um no contexto 

bancário e outro com uma aplicação médica para profissionais da 

área. No primeiro estudo foi realizada uma pesquisa etnográfico 

com 90 pessoas, referente às barreiras de utilidades por usuário de 

baixo letramento. No segundo estudo foi avaliado uma aplicação 

no qual os médicos poderiam dar o diagnósticos por meio de uma 

aplicação móvel. O prontuário do paciente seria atualizado, onde o 

médico pode conversar com o paciente, nesse caso o sistema 

transfere as perguntas do paciente ao médico e também as 

respostas do médico ao paciente. Esse sistema transmite as 

informações em tempo real, não precisa ser alfabetizado para 

interagir com o aplicativo, pois o sistema e fácil de adaptar mesmo 

que façam atualização no sistema ficam o histórico de todas as 

informações. Cerca de 5% dos profissionais de saúde cometeram 

erro, isso pode ser considerado perigoso já que na área da medicina 

os erros precisam ser minimizados. 

No trabalho de [27] foi realizado uma avaliação do aplicativo 

EasyTexting. Esse aplicativo permite ler as palavras que foram 

digitadas e sugerir aos usuários palavras que foram utilizadas 

anteriormente, o aplicativo envia e recebe SMS. Para este trabalho 

foram realizados dois estudos. Nos dois estudos realizados pode 

observado que o uso de telefones não apresenta um problema 

cognitivo para pessoas de baixo letramento, apenas um problema 

em termos de falta de confiança ou de leitura. A primeira evidência 

promissora relacionada a pessoas de baixo letramento é referente o 

uso de mensagem texto por meio de conjuntos como o áudio, texto 

e recursos visuais.  

O trabalho de [28] visa apresentar o teste de usabilidade de um 

aplicativo móvel para alfabetização de adultos realizada no Brasil. 

De acordo com o autor, um grande número de adultos analfabetos 

quer aprender a ler, mas poucos deles tem oportunidades ao 

aprendizado. Existem barreiras sociais relacionadas a esse público 

e conhecimento limitado sobre o uso da tecnologia. Com isso, este 

trabalho tem como objetivo apresentar a descrição dos testes de 

usabilidade do aplicativo PALMA realizado em Manaus por um 

mês. O trabalho baseou-se em um estudo de caso realizado em uma 

instituição de Ensino para Jovens e Adultos (EJA). Foi definida 

uma abordagem qualitativa para avaliar as dificuldades e facilidade 

de uso do aplicativo com ênfase na verificação da ícones, 

orientação por voz PALMA e o fluxo de navegação. 

Os testes foram realizados em três fases, onde cada participante foi 

realizou a tarefa individualmente. A maioria dos participantes 

concluiu a tarefa e continuou a utilizar o aplicativo ao termino do 

teste, e com isso sugeriram algumas mudanças no aplicativo. 

Foram identificados a necessidade acessibilidade durante o 

processo de avaliação isso devido algumas barreiras que alguns 

usuários tem ao acesso um determinado dispositivo.   

3. ESTUDO DE OBSERVAÇÃO 
Antes da realização deste estudo, foram realizados dois estudos 

pilotos com objetivo de corrigir possíveis materiais e métodos 

utilizados na pesquisa.  

Foram utilizadas câmeras fotográficas e o dispositivos Samsung S4 

Mine com versão do sistema operacional Android 4.4.2 e o iPhone 

4 com versão do sistema operacional iOS 7.1. Os documentos 

utilizados foram: (1) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), este documento garante os direitos dos participantes, 
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Figura 1.   Telas das principais dificuldades relacionadas a adicionar contato no Estudo de Observação 

 

considerando aspectos de riscos e possíveis benefícios de se 

participar do estudo; (2) Documento de Caracterização do 

Participante, com o objetivo de identificar o perfil do usuário, a sua 

familiaridade com tecnologias; (3) Roteiro de Tarefas, com as 

tarefas que a serem realizadas nos dispositivos (Android e iOS); e 

(4) Questionário Pós-teste, onde os participantes poderão avaliar o 

dispositivo em relação a facilidade e a utilidade de uso. 

Para a realização dos testes, optou-se em fazer visitas em cinco 

escolas (localizadas no município de Itacoatiara, no estado do 

Amazonas), dentre estas três tinham alunos que não tinham 

oncluído o 5° ano do ensino fundamental. Os alunos faziam parte 

do ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA, sendo que dez 

deles eram da Municipal Dom Paulo Mc Hug, outros oito da Escola 

Municipal Yeda Henriques De Souza Auzier os outros dois da 

comunidade.  

Primeiramente era lido o TCLE, caso eles aceitassem ele assinavam 

o termo, o Documento de Caracterização do Participante, o Roteiro 

de Tarefas e o Questionário pós-teste, os participantes eram 

orientados que em caso quisessem desistir na horam em que 

estivessem ealizando os testes eles poderiam. Como os testes eram 

realizados individualmente a pesquisadora optou em realiza-los por 

cerca de uma semana e meia, justamente para que o prejudicassem 

em sala de aula e também não tivesse nenhum imprevisto que 

viesse prejudicar o resultado do estudo. Alguns alunos tinham 

vergonha ou alegavam não saber utilizar o dispositivo por isso não 

participariam do teste. 

3.1 Resultados do Estudo de Observação 
No Estudo de Observação os dados foram coletados através do 

documento de caracterização, questionário pós-teste e por meio de 

observação. 

Nos testes com dispositivo Android podemos destacar as principais 

dificuldades relacionadas à tarefa inserir contato como: dificuldade 

de navegação, dificuldade de compreensão dos ícones, falta de 

experiência de manuseio do dispositivo confundir o ícone favorito 

com a opção teclado. 

Em relação a tarefa editar o contato as principais dificuldades 

foram: o participante confundiu o celular, o participante não soube 

identificar o ícone que poderia editar o contato, dificuldade de 

compreensão dos ícones, a dificuldade de visualização da opção 

editar contato, falta de experiência e manuseio. Na tarefa enviar 

mensagem foram identificadas algumas dificuldades, tais como: os 

ícones correto para o envio da mensagem, falta de conhecimento a 

respeito ao uso do dispositivo, dificuldade de compreensão dos 

ícones, falta de habilidade de leitura. Serão descritas a seguir 

algumas dificuldades relacionadas a excluir contato: podemos 

destacar compressão dos ícones, podemos destacar o fato do 

participante não saber identificar o ícone excluir contato, a falta de 

experiências de manuseio do dispositivo nesse ponto destacaremos 

o fato do participante clicar na função excluir mensagem, pois, 

para ele essa função era excluir o contato.  

Por não saber como excluir o contato o participante clicou em 

editar no intuito de excluir, a participante não conseguiu diferenciar 

qual o ícone de nova chamada associando a excluir o contato, 

dificuldade de navegação o participante não conseguiu identificar a 

opção contato e acabou clicando em grupos. 

A seguir serão descritas algumas dificuldades relacionadas ao 

dispositivo Android conforme a Figura 1. A Figura a) é a tela 

inicial do dispositivo. Na imagem b) esta descriminada o passo 

para inserir o contato, pois apesar de ter digitado o número o 

participante não sabia qual a opção deveria clicar para salvar o 

contato Maria por isso pediu a pesquisadora que o ajudasse, sendo 

assim foi-lhe mostrado onde era a opção correta. 

Nos testes realizados com o dispositivo iOS foram identificados 

algumas dificuldades. Na tarefa inserir contato o participante 

acabou confundindo com um aplicativo isso por falta de 

experiência. Na tarefa enviar mensagem foram identificadas 

algumas dificuldades, por não saber identificar o ícone de 

mensagem e por não esta habituado com o uso do dispositivo 

touchscreen, o participante não conseguiu confundiu  o ícone de 

contatos com outros ícones como voicemail.  

Na Figura c) estão descritos as telas do iOS sendo a primeira a tela 

inicial, na Figura d) o participante inseriu o número, mas não sabia 

onde deveria clicar para inserir nome Maria. Na Figura c) o 

participante clicou em favoritos na tentativa de encontrar a opção 

salvar contato. 

Nos questionários Pós-Teste pode ser identificado dados referente 

a aceitação dos usuário a respeito ao uso da plataforma. A Fugura 
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Figura 2.  Reultado dos dados pós teste, referente a 
facilidade em utilizar o dispositivo. 

 
Figura 3.  Reultado dos dados pós teste, referente a 

satisfação com a agilidade do dispositivo   

 
Figura 4.  Reultado dos dados pós teste, referente a 
realizar as tarefas no dispositvo mesmo com pressa. 

 

Figura 5.   Reultado dos dados pós teste, referente a 
rapidez do dispositivo 

2. ilustra os dados relacionados a facilidade de uso nos testes 

realizados com o dispositivo android e o  iOS. No item “Foi fácil 
arender a utilizar o dispositivo”, dos participantes que utilizaram o 
dispositivo Android 20% dos participantes concordaram 

totalmente, 20% dos participantes concordaram amplamente, 40% 

dos participantes concordaram parcialmente, 20% dos participantes 

discordaram parcialmente.  

Uma das participantes alegou “Eu não consegui editar o contato, 
pois, ao tentar sair da tela telefone eu acabei confundindo com 

favoritos, e eu não sabia como voltar para telefone”. Já os 
participantes que utilizaram o iOs foi possível identificar 50% dos 

participantes concordaram totalmente, 10% dos participantes 

concordaram amplamente, 10% dos participantes concordaram 

parcialmente, 10% dos participantes discordaram totalmente, isso 

devido um dos participantes não encontrado a opção excluir 

contato segundo ele “Achei difícil encontra a opção excluir contato, 

acho que tinha que ser mais visivel”. 
Mesmo as repostas de alguns usuários em relação ao dispositivo 

concordarem totalmente na maioria das vezes esses usuários 

tinham dificuldade na realização de uma determinada tarefa. Por 

não estarem habituados com o dispositivo alguns participantes 

alegavam não saber como usar a plataforma, alguns confundiam 

ícones clicavam em funções nas quais eram similares ao que 

utilizavam seu celular. 

Analisando os dados da Figura 3. no item “Me senti satisfeito com 
a agilidade do dispositivo” os participantes que utilizaram o 
Android, 80% dos deles concordaram totalmente e outros 20% 

concordaram amplamente. Já os que utilizaram o dispositivo iOS 

50% dos participantes concordaram totalmente, 20% dos 

participantes concordaram amplamente, 20% dos participantes 

concordaram parcialmente, 10% dos participantes discordaram 

parcialmente, um dos participantes que utilizou o dispositivo 

Android relatou sentir-se satisfeito com o uso do dispositivo e 

mesmo com pouca experiência conseguiu realizar as tarefas. 

Nos dados da Figura 4. referente ao item “Mesmo com pressa eu 
consegui realizar as tarefas no dispositivo”, 80% dos participantes 
que utilizaram o dispositivo Android concordaram totalmente e 

20% concordaram parcialmente. Para os testes realizados com o 

iOS, 30% dos participantes concordaram totalmente, 20% dos 

participantes concordaram amplamente, 20% dos participantes 

concordaram parcialmente. No mesmo item para o dispositivo iOS 

10% discordou parcialmente, 10% discordou amplamente e outros 

10% discordaram totalmente. Sempre que surgiam duvidas os 

participantes pediam ajuda a pesquisadora, alguns tentavam 

resolver as tarefas vezes mesmo assim alegavam não ter duvidas. 

Os dados da Figura 5. em relação ao item “O dispositivo me 
permitiu realizar as atividade da forma rápida”, 70% dos 
participantes concordaram totalmente e 20% concordaram 

amplamente e 10% discordaram parcialmente. Para os testes 

realizados com o iOS, 30% dos participantes concordaram 

totalmente, 20% dos participantes concordaram amplamente, 20% 

dos participantes concordaram parcialmente 20% discordaram 

parcialmente10% discordaram totalmente. 

Mesmos alguns participantes afirmarem não ter dificuldade em 

utilizar os dispositivos, alguns não conseguiram realizar as tarefas. 

Essas dificuldades foram relacionadas ao manuseio do celular, ou 

dificuldade de leitura. 

3.2 Planejamento dos Testes com Pessoas 
Letradas  
Para a realização de Estudo de Acessibilidade foi necessário que os 

testes fosse realizados com pessoas Letradas por isso optou-se em 

convidar pessoas que já tivesse habituado com o uso de 

dispositivos Android e iOs. Devido à dificuldade em encontrar 

pessoas que utilizasse o dispositivo e também o tempo para a 

realização e transcrição dos testes optou-se em realiza-lo na 
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universidade com aluno que já estavam habituados no seu uso  

Foram convidados 6 alunos de graduação, sendo que seriam 

divididos 3 para cada dispositivo, os alunos que usavam o Android 

realizavam os testes com o iOS e os que utilizavam o iOS faziam 

os testes com o Android, optamos em fazer assim, justamente para 

que pudéssemos identificar se as dificuldade relacionada nas 

atividade feitas por pessoas de baixo letramento.  

Foram realizadas as mesmas tarefas dos estudos anteriores, o 

mesmo dispositivo e os mesmos questionários justamente para que 

pudéssemos fazer a analise referente ao uso do dispositivo. Os 

participantes foram convidados na universidade, mas devido a 

disponibilidade de alguns os testes foram feitos em sua residência 

Antes de serem realizados os testes a pesquisadora mostrava aos 

participantes os documentos que iam ser utilizados e com isso 

apresentava a proposta do estudo e os seus objetivos  

Primeiramente era lido o TCLE, caso aceitassem assinavam o 

termo, logo em seguida o Documento de Caracterização do 

Participante, o Roteiro de Tarefas e  o Questionário pós-teste, os 

participantes eram orientados que se caso quisessem desistir na 

horam em que estivessem realizando os testes eles poderiam. 

3.3 Resultado do Estudo  
Nesse Estudo os dados foram coletados através do documento de 

caracterização, questionário pós-teste e por meio de observação. 

Podemos citar algumas dificuldades dos participantes sendo elas: a 

dificuldade de navegação entre os ícones, pois o participante não 

sabia como adicionar aos contatos e acabou clicando em vídeo 

chamada. Na tentativa de excluir o contato o participante acabou 

clicando em nova chamada. 

No dispositivo iOS a participante não identificou o ícone de 

adicionar o contato, pois tinha que clicar em uma opção (+) porém 

a participante não conseguiu identificar essa opção como mais 

contatos. Para excluir contato a participante clicou várias vezes no 

contato, com o intuito de aparecer a opção excluir contato. 

4. AVALIÇÃO DE ACESSIBILIDADE E 
USABILIDADE 
Foram identificadas algumas dificuldade relacionadas a 

usabilidade, os participantes tiveram dificuldade em relação a 

salvar contato em ambos os dispositivos, segundos o participante 

de baixo letramento ele não soube identificar onde estava a ícone já 

para o participante letrado, ele alegou não esta habituado em usar o 

dispositivo Android.  

A próxima dificuldade esta relacionado a excluir o contato, o 

participante de baixo letramento clicou em nova chamada no 

intuito de excluir contato como essa opção não estava visível o 

participante achou que poderia exclui-lo, o participante letrado 

também clicou em nova chamada no intuito de excluir. 

Na plataforma iOS alguns participantes também tiveram 

dificuldades como, adicionar contato e atualizar existe para usuário 

de baixo letramento foi difícil escolher entre as duas opções pois 

atualizar existente estava abreviado, como ele tinha dificuldade de 

leitura não soube onde deveria clicar. Para o usuario letrado o 

participante teve dúvida,  pois, segundo ele não estaba habituado 

com o uso do dispositivo. 

Como o participante não sabia como adicionar o contato ele acabou 

voltando para o ícone telefone, já o participante letrado não 

conseguiu identificar a opção (+) do iOS por isso clicou em outras 

funções inclusive telefone.  

Na tarefa excluir contatos todos os participantes tiveram 

dificuldade tanto os letrados quanto os de baixo letramento, isso, 

devido a opção excluir não ser visível. Para excluir contato os 

participantes teriam que clicar em editar contato e ainda utilizar a 

barra de rolagem para poder encontrar a opção excluir.  

5. SUGESTÕES E MELHORIAS 
Com o estudo foi possível identificar algumas dificuldade comuns 

entres os participantes: Segue abaixo as sugestões e melhoria 

referente aos defeitos encontrados:  

O menu e ícones desses dispositivos precisam ser de fácil manuseio 

de modo que não induzam o usuário a um erro, a exemplo disso 

podemos citar o ícone telefone. Apesar da maioria dos 

participantes terem identificado o ícone como opção de ligação 

quando clicavam não sabia como adicionar o contato.  

No caso do iOS adicionar um contato o usuário não conseguia 

associar o símbolo “+” a mais contato, já no Android alguns 
participantes conseguiam identificar o ícone mais ao clicar em 

adicionar contato eles não sabiam se clicavam em novo contato ou 

atualizar existente pois esta opção estava abreviada o mesmo se 

repete com a mensagem em ambos os dispositivos.  

É importante adequar os dispositivos a esses usuários, de forma 

que entenda do que se trata cada funcionalidade, pois os mesmos 

não têm muitas habilidades de leitura e escrita de forma plena. É 

importante também adequar o nome dos ícones a exemplo disso 

podemos citar as opções que existem em contato no Android a 

opção de chamadas feitas a pouco tempo e chamado de registros já 

no iOS e recente, dificilmente, o participante de baixo letramento 

saberá o significado dessa palavra.  

Os ícone precisam ser de fácil acesso, os usuários de utilizaram o 

dispositivo iOS tiveram dificuldade a respeito de apagar o contato, 

pois o acesso a esse ícone era bastante complicado, o maioria deles 

não conseguiam encontrar a opção apagar contato, no Android a 

maioria não teve dificuldade. A respeito do teclado as letras 

precisam ser adequadas para esse público, podemos sugerir uma 

opção no qual o usuário possa optar em ter teclado de ordem 

alfabética ou teclado comum, percebemos que a maioria deles teve 

dificuldade em encontrar as letras no teclado em ambos os 

dispositivos.  

Os ícones precisam ser padronizados, alguns participantes por ter 

pouca habilidade de leitura, não sabia como enviar mensagem no 

dispositivo iOS pois ele associava a uma “carta” e estava por 
extenso a opção mensagem (escrito enviar mensagem) isso quando 

ele tentava enviar diretamente no contato, já o Android os 

participante não conseguiram identificar apesar de ficar ao lado do 

contato, pois tinha excesso de informação e acabava confundindo. 

6. CONCLUSÃO 
O presente trabalho é de caráter qualitativo e qualitativo, teve 

como propósito identificar as principais dificuldades das pessoas 

de baixo letramento  no uso de plataformas móveis relacionadas a 

acessibilidade e usabilidade. 

Foi realizado um estudo na literatura sobre acessibilidade, 

usabilidade para que fossem identificados trabalhos relacionados 
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ao trabalho proposto. Para a realização dos testes, foram realizados 

dois estudo, o primeiro chamado de Estudo Piloto e o segundo 

chamado de Estudo de Observação.  

O Estudo Piloto teve por objetivo validar os materiais que seriam 

utilizados no estudo posterior. O Estudo de Observação teve por 

objetivo identificar as dificuldades que as pessoas de baixo 

letramento possuem em relação à usabilidade e acessibilidade no 

uso de dispositivos móveis. Para isso, foram utilizados formulários 

dentre os quais o Technology Acceptance Model– TAM, onde foi 

possível identificar sugestões por meio da percepção dos 

participantes de baixo letramento diante das dificuldades que estes 

enfrentaram na execução das tarefas.  

Durante a execução dessa pesquisa foram encontradas limitações, 

dentre elas a disponibilidade de alguns usuários em aceitar a 

participar da pesquisa, devido o receio de se expor, além disso, 

alguns tinham desconfiança por terem que assinar o termo. 

Também a adaptação dos questionários quanto a torna-lo simples 

para o público em questão.  

Na analise quantitativo foi identificado por meio do questonário de 

caracterização do participante e por meio do Roteiro de tarefas. Foi 

possivel identifiar as dificuldade que os participantes tiveram na 

realização das tarefas e o tempo que os participantes tiveram para 

realizar cada tarefa. Os dados qualitativos extraídos dos 

questionários pós testes foram analisado e foi possiviel identicar 

qual a familiaridade das pessoas de baixo letramento e sua 

satisfação a respeito dos dispositivos móveis. Com isso foi foram 

sugeridas sugestões e melhorias para os dispositivos. 

Com a identificação das principais dificuldades dos usuários no uso 

de plataformas móveis, a presente pesquisa gerou sugestões 

relacionadas a acessibilidade e usabilidade desses dispositivos, 

colaborando assim para a inclusão de pessoas de baixo letramento, 

além de recomendações para os desenvolvedores com foco em 

pessoas de baixo letramento.  

Como trabalhos futuro pode-se realizar um estudo com uma 

amostra maior e mais heterogênea, realizar uma avaliação outros 

critérios como a experiência do usuário ao utilizar as plataformas, 

Avaliar outras plataformas além das avaliadas neste trabalho, 

realizar analise complementar por meio da avaliação de 

acessibilidade e usabilidade automatizadas por ferramentas. 
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ABSTRACT 
In this paper, the VLE AClingua is presented as a technological 
and instrumental solution in order to develop teaching-learning 
foreign language activities. It is based on flipped classroom 
approach and Blended-Learning.  Feedback and assessment stand 
out thanks to VLE data collection. Human factor is extremely 
relevant; the tutor is behind the software operation and behind the 
methodological proposal so tutors can link VLE up with classes.  
 
 
RESUMEN 
En este documento se presenta el AVA AClingua como una 
solución tecnológica instrumental para el desarrollo de 
actividades de aprendizaje-enseñanza de idiomas con el Modelo 
de Aula invertida en modalidad b-learning, se resalta la 
importancia del seguimiento y retroalimentación del estudiante a 
partir de los datos recolectados por el AVA, la importancia del 
tutor como factor humano detrás del funcionamiento del software 
y la propuesta metodológica para engranar el trabajo virtual a 
través del AVA y la clase presencial. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.0 [Computers and Education]: Computer User in Education.  

General Terms 
Algorithms, Management, Measurement. 

Keywords 
Aula Invertida, B-learning, AVA, Idiomas, Métricas. 

1. INTRODUCCIÓN 
Para [13],  La introducción de las TIC en las aulas pone en 
evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, 
especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias 
a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al 
docente a salir de su rol clásico como única fuente de 
conocimiento. 
Lo anterior, resalta no solo la necesidad de definir roles sino que 
también insta a perfilar y argumentar el papel que las TIC debe 
cumplir en un ambiente académico con la generación de 
instrumentos tecnológicos como mediadores pedagógicos que 
hagan más eficientes las actividades de enseñanza-aprendizaje; 
según  [9], Gané destaca que: el aprendizaje es el resultado de la 
actividad del estudiante. La función del docente se centra en 
generar las condiciones que incrementan las probabilidades de 
obtener una realización específica, y es aqui donde el centro de 

idiomas AClingua, enfoca sus esfuerzos en generar las 
condiciones necesarias para facilitar el desarrollo de las 
actividades del estudiante con la implementación del AVA bajo el 
modelo de aula invertida [10, 12] en la modalidad b-learning  [4]; 
basando este proceso, en el seguimiento y retroalimentación 
constante de las actividades del estudiante fuera del aula física por 
parte del tutor. 
Es importante resaltar que el diseño y desarrollo de este tipo de 
instrumentos tecnológicos con propositos pedagógicos y/o 
académicos requieren de una planeación rigurosa y enfocada en el 
estudiante [3], donde el diseño instruccional, la usabilidad, la 
accesibilidad, la conectividad son conceptos clave al momento de 
generar y facilitar la experiencia de los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje mediado por instrumentos tecnológicos; [13] 
manifiesta que, es clave entender que las TIC no son sólo 
herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas 
conversaciones, estéticas, narrativas y vínculos relacionales; es 
por esto que este documento muestra el AVA AClingua como la 
materialización tecno-pedagógica en un proceso de aprendizaje-
enseñanza de idiomas en Bogotá - Colombia. 
 

2. OBJETIVOS 
Para AClingua, el principal objetivo es fortalecer las actividades 
de enseñanza y aprendizaje con el uso de las TIC apoyado en la 
implementación de un AVA que facilita la aplicación del modelo 
de aula invertida en un espacio hibrido, donde convergen 
actividades virtuales y presenciales para el aprendizaje y 
enseñanza de una lengua extrajera.  
Sumado a lo anterior, AClingua con el AVA, busca comprometer 
al estudiante en su proceso de aprendizaje registrando cada una de 
sus actividades a nivel de interacción fuera del aula física, 
permitiendo al tutor tener información para: evaluar y 
retroalimentar al estudiante y en base a su actividad fuera del aula 
preparar clases presenciales más eficientes donde el rol del 
estudiante sea más activo. 
 

3. PANTALLAS 
AClingua es un método para el aprendizaje de idiomas que usa 
como instrumento un AVA con el mismo nombre, este AVA es 
una aplicación web desarrollada en Django, MySql, Mongo y 
Angular que corre en la nube. Cada estudiante debe ingresar con 
usuario y contraseña para poder interactuar con los contenidos y 
utilidades que este provee; en la Figura 1, se muestra la pantalla 
de acceso, al ingresar correctamente el AVA empezará a registrar 
gran parte de la actividad que desarrolla el estudiante. 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 681 - 686. Santiago de Chile.



682

 
Figura 1. Pantalla de acceso al AVA AClingua. 

 
Es recomendable que cuando el estudiante inicia un proceso de 
aprendizaje con AClingua este sepa organizar su tiempo para 
realizar actividades académicas como: tareas, repasos, ver clases 
pre-grabadas y acceder a tutorías en línea entre otros; por lo 
anterior el AVA proporciona un módulo de agenda donde las 
actividades y contenidos que se deben trabajar son distribuidos 
durante la semana mostrando el progreso por día, en la Figura 2, 
se muestra la forma en la que AClingua presenta esta agenda 
destacando en los ítems marcados como 1 (envió de tareas) y 2 
(sesiones de interacción con el tutor). 
 

 
Figura 2. Agenda de actividades distribuida por semana 

 
Después de conocer la distribución de los contenidos con respecto 
al tiempo, como sugerencia para iniciar el proceso de aprendizaje, 
en las Figuras 3 y 4, el AVA muestra los contenidos organizados 
por cursos y cada curso organizado por módulos clasificados por 
nivel y que serán activados de manera secuencial según sea el 
avance del estudiante. 
 

 
Figura 3. Vista de la organización de los cursos dentro del 

AVA 

 
Figura 4. Módulos del curso dentro del AVA 

 
En la Figura 5, se muestra el módulo donde los estudiantes 
interactúan con los contenidos de los cursos dentro del AVA y 
con herramientas de comunicación y seguimiento; en el ítem 1 se 
ven notificaciones de respuestas a preguntas de clase (cada video 
se toma como clase), en el ítem 2 los estudiantes pueden acceder a 
contenido adicional como pdf, audios o archivos para descargar, 
el ítem 3 muestra un componente para poder navegar entre 
diferentes módulos del curso inscrito y activo, los contenidos 
principales del AVA son clases video simuladas que permiten al 
estudiante repetirla cuantas veces sea necesario, en el ítem 4 se 
muestra como es una clase (dentro del AVA hay clases de tablero 
y de libro); uno de los fuertes del AVA es el seguimiento que este 
hace de la interacción de los estudiantes con los contenidos, en el 
ítem 5 se muestra la clasificación por unidades de las clases video 
simuladas y su respectiva marca de progreso y cantidad de 
visualizaciones que el estudiante ha hecho; por último, el item 7 
contiene un componente que permite hacer preguntas a los tutores 
o estudiantes sobre la clase, esto con el fin de simular algunas de 
las acciones o comportamientos dentro del aula física. 
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Figura 5. Sección de interacción con los contenidos 

 
El AVA permite a los estudiantes resolver dudas sobre los temas 
propuestos en tiempo real, en la Figura 6, se muestra un módulo 
construido sobre Big Blue Button; este módulo está dotado de un 
chat en el ítem 3, en el item 2 muestra una pizarra donde el tutor 
puede cargar presentaciones, pdf ó simplemente escribir para 
explicar o resolver dudas, en el ítem 1 se muestra el listado de 
estudiantes que están conectados a la tutorial en línea; lo anterior 
está integrado al AVA por lo que permite guardar registro de esta 
actividad para posterior análisis por parte del equipo docente. 

 
Figura 6. Sección de interacción con el tutor en línea 

 
 
En la Figura 7, se muestra el módulo del AVA que permite al 
estudiante visualizar el seguimiento hecho por el tutor y por el 
mismo AVA, la idea principal es siempre mantener informado al 
estudiante de su avance y/o progreso de sus actividades fuera del 
aula física, de igual forma se busca que el tutor pueda acceder a 
esta información para ver el compromiso del estudiante en pro de 
preparar los contenidos y estrategias para la clase presencial; el 
ítem 1 muestra los módulos completados del curso, el ítem 2 lleva 
a una retroalimentación detallada (ver Figura 8) de las clases 
presenciales y tareas, esta retroalimentación se hace por los 
tutores; el ítem 3 permite filtrar un histórico del proceso del 
estudiante por curso y modulo, el ítem 4 permite visualizar el 
seguimiento realizado por semana; esta información de genera a 
medida de que el estudiante interactúa con el AVA enviando 
tareas, viendo los contenidos, tiempo invertido para ver las clases 

video simuladas, interacción con el tutor on-line (ver Figura 6) e 
interacción y retroalimentación de la clase presencial entre otros.  
 

 
Figura 7. Módulo que muestra el seguimiento del estudiante 

 

 
Figura 8. Retroalimentación hecha por el tutor 

 
El tutor es parte fundamental en el desarrollo de la actividad 
académica mediada por las TIC  [2, 4,  12, 13], AClingua cuenta 
con un equipo docente, de tutores, que le da vida al AVA y una 
intención pedagógica [5] engranando lo virtual con lo presencial 
dentro del modelo de aula invertida  [5], en las Figuras 9 y 10. 
 

 
Figura 9. Equipo docente tras el AVA AClingua. 
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Figura 10.Tutor On-line tras el AVA AClingua. 

 

4. VALOR AGREGADO PARA EL 
APRENDIZAJE 
El Marco Común Europeo sugiere una intensidad horaria para 
alcanzar las habilidades necesarias [7], sin embargo era evidente 
que el desplazamiento hacia el centro de idiomas ubicado en 
Bogotá-Colombia, representaba un coste alto económico y en 
tiempo que se reflejaba en la deserción de los estudiantes y el bajo 
rendimiento académico que estos mostraban. Es importante 
resaltar que en principio las clases se desarrollaban de manera 
100% presencial y no se tenía un seguimiento detallado del 
trabajo de los estudiantes, dentro y fuera del aula física. 
Por lo anterior, se evaluaron múltiples estrategia pedagógicas y 
tecnológicas que permitieran fortalecer el proceso de aprendizaje-
enseñanza de idiomas específicamente, y que dieran solución a la 
problemática reflejada; aquí nace el AVA AClingua, que bajo el 
desarrollo de la actividad académica dentro de la modalidad b-
learning y con el uso del modelo de aula invertida, permitió 
liberar el tiempo en la clase presencial a fin de que se orientara a 
que los estudiantes fueran más activos [10, 12] y pudieran poner 
en práctica el idioma que estaban aprendiendo con ayuda de las 
clases video simuladas del AVA, de manera adicional dió a los 
tutores herramientas TIC para hacer seguimiento del estudiante, 
no sólo en el aula física sino que se trasladó a entornos fuera de 
esta gracias a que el AVA puede ser accedido desde cualquier 
dispositivo en cualquier lugar con internet (parque, bibliotecas, 
oficina, casa etc). 
El trabajo con el AVA AClingua permitió al estudiante ver sus 
clases con la libertad de elegir el lugar, la hora y forma de estudio 
reduciendo los desplazamientos al centro de idiomas, haciéndolo 
protagonista de su proceso de aprendizaje [4, 12] y facilitando el 
trabajo autónomo.  
Se destaca que el trabajo con el AVA AClingua y el modelo de 
aula invertida ayudo a separar en diferentes ambientes (virtual y 
presencial), según la taxonomía de Bloom [12],  las habilidades 
de orden superior que los estudiantes desarrollan en el aula 
presencial y con apoyo del tutor, de las de orden inferior que 
desarrollan con ayuda del AVA como trabajo autónomo en 
lugares ajenos al aula tradicional  [12]. 

5. POBLACIÓN DESTINATARIA 
Es importante resaltar que en el proceso de diseño, desarrollo e 
implementación de un AVA, el público al que va dirigido es de 
vital importancia puesto que los contenidos, la parte visual, la 
navegación y la evaluación entre otros, define el éxito que este 
instrumento pueda tener en términos de su intención pedagógica  

[3, 5]; por lo que el desarrollo del AVA en mención se apoya en 
propuestas metodologicas [3] como el prototipado rapido que 
puede ser usado desde el diseño instruccional encontrando un 
vinculo estructural con el desarrollo de software, lo que permite la 
puesta en marcha de prototipos que pueden ser puestos a pruebas 
por parte de usuarios reales, opteniendo informacion de su uso 
atravez de herramientas como, Google Analytics; alli se optienen 
datos de como los usuarios navegan el AVA, que tipo de publico 
accede, desde que lugares, bajo que tecnologias, que acciones 
realiza entre otros. 
Como anotación, se aclara que este articulo no tiene como 
finalidad el detallar el proceso de desarrollo a nivel de diseño 
intruccional y de software, por el contrario, busca caracterizar una 
herramienta tecnologica como mediador de la enseñanza y 
aprendizaje. 
Por lo anterior el AVA AClingua, se desarrolla de manera 
constante con base a la información recopilada en Google 
Analytics, entre otras fuentes, teniendo en cuenta los siguientes 
ítems para definir la población: 

• Contexto: personas que buscan adquirir un nivel de idioma 
en poco tiempo, a un costo moderado. 

• Accesibilidad: públicos que navegan y acceden desde 
dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio, 
las figuras 11 y 12 muestran el comportamiento de los 
usuarios en términos de navegación, acciones y tecnología. 

 
Figura 11. Flujo de comportamiento por acciones. 

 
 

 
Figura 12. Tecnologías usadas por el usuario. 

 

• Ubicación Geográfica: como el AVA trabaja sobre el modelo 
de aula invertida en modalidad b-learning, las personas 
deben poder desplazarse con facilidad al Centro físico de 
AClingua en Bogotá – Colombia, en la figura 13 se muestran 
la zonas desde donde los usuarios acceden al AVA y de allí 
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se determinan cambios logísticos y tecnológicos en razón del 
desplazamiento, conectividad entre otros. 

 
Figura 13. Disposición geográfica. 

 

• Demografía: Hombres y mujeres con edad superior a los 18 
años (es una aproximación); es importante aclarar que por la 
naturaleza de los contenidos del AVA puede llegar a ser 
inapropiado para niños y/o adolescentes; durante la 
experiencia inicial de AClingua se recopilo información tal 
como la vista en las figuras 11, 12, 13 y 14 entre otros, que 
permitieron hacer seguimiento de cómo diferentes públicos 
hacían uso del AVA en función de la forma en que navegan, 
como acceden a los contenidos, las regiones desde donde lo 
hacen, entre otros; esto permitió un acercamiento a los 
usuarios y la segmentación de estos con el fin de optimizar la 
experiencia que pudieran tener con el AVA AClingua. 

 

 
Figura 14. Información demográfica. 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS DE 
USO  
AClingua propone una metodología de trabajo para la interacción 
de los estudiantes con el AVA en base al modelo de aula invertida 
dentro de la modalidad B-learning y se define así: 
a) En la Figura 15 se muestra la estructura del curso con 

respecto al tiempo con el fin de organizar el itinerario y la 
agenda propuesta para el desarrollo de las actividades 

b) De igual forma al punto (a), el flujo de trabajo y composición 
del módulo y unidades con respecto al tiempo define también 
la estructura de la agenda, cuando interactuar con el AVA y 
cuando asistir a las sesiones presenciales, ver Figura 16. 

c) Al ser una propuesta b-learning, al estudiante se le presenta 
en una primera sesión el rol que debe cumplir y los espacios 
en los que debe hacer uso del AVA y cuál es la intención e 
importancia de hacerlo antes de tener su sesión presencial, 
ver Figura 17.  

d) Por ultimo AClingua define los componentes necesarios para 
poder engranar la virtualidad y la prespecialidad dentro de un 
método que permita hacer el seguimiento y retroalimentación 
de las actividades de los estudiantes así como la instrucción 
directa que se trabaja en las clases video simuladas sobre el 
área disciplinar (enseñanza-aprendizaje de idiomas bajo el 
enfoque comunicativo) sumado a lo trabajado en el aula 
física moderado y documentado en rubricas de evaluación 
por el tutor; el método en mención se detalla en la Figura 18. 

 
Figura 15. Desarrollo del curso respecto al tiempo. 

 

 
Figura 16. Desarrollo del módulo respecto al tiempo. 

 
 

 
Figura 17. Flujo de trabajo del estudiante 
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Figura 18. Método AClingua. 

 

7. MANUALES DE USO  
El AVA AClingua trabaja con tres niveles de usuario y se definen 
así: 
1. Administrador: se encarga de gestionar el registro de los 

estudiantes, asignación de tutores, así como la inscripción a 
los cursos, y módulos que corresponda. 

2. Tutor: Este tiene acceso a sus estudiantes con el fin de hacer 
seguimiento y retro alimentación a las actividades 
presenciales y virtuales entre las que está el tutor en línea y la 
visualización las clases video simuladas. 

3. Estudiante: Este es el nivel de usuario que se desarrolló en el 
documento y que tiene mayor interacción con el AVA, pues 
es el protagonista del proceso académico y pedagógico que 
se desarrolla con el instrumento tecnológico AClingua. 

El trabajo con el AVA es intuitivo, pues se trabajó en simplificar 
la forma en que los usuarios interactúan con este ya que su 
principal objetivo es la enseñanza y aprendizaje de idiomas, no 
obstante, en el web site www.aclingua.com serán publicados 
manuales en de uso en video. 

8. CONCLUSIÓN 
La experiencia de AClingua en la implementación del AVA y el 
modelo de Aula Invertida hizo necesario desarrollar módulos de 
seguimiento de las actividades de aprendizaje de los estudiantes 
enfocados a identificar el comportamiento de estos fuera del aula, 
esto permitió a los docentes optimizar las actividades propuestas 
así como el trabajo en clase. 
Por lo anterior es importante resaltar que al trabajar con Ambiente 
Virtual de Aprendizaje se requiere la aplicación de una 
metodología que facilite la actualización del software y sus 
contenidos con base a los datos recolectados, para el caso 
específico de AClingua la iteración a partir de prototipos a 
resultado una estrategia ágil y eficaz de obtener resultados a corto 
plazo. 
Para AClingua en su ejercicio de la enseñanza de lenguas 
extrajeras siempre ha sido un reto el ofrecer a los estudiantes un 
espacio, en relación al tiempo, lo suficientemente optimizado para 
desarrollar la práctica del idioma; aunque pueda llegar a ser un 
tanto redundante el uso del modelo de aula invertida y el AVA 
permitió separar de forma organizada las habilidades de orden 
superior para aprovechar el tiempo de clase en actividades 
conversacionales dejando al AVA las de orden inferior, en donde 
el estudiante tendrá la responsabilidad de preparar sus clases con 
la ayuda de contenidos elaborados por AClingua para que este 

pueda repetirlos cuantas veces quiera, desde cualquier dispositivo 
y en cualquier lugar, dando espacio a entornos de aprendizaje y 
enseñanza mucho más eficientes y flexibles pero a su vez más 
exigentes en cuanto al cambio de cultura de aprendizaje y 
enseñanza se refiere. 
Por último, la experiencia AClingua, encontró en las TIC un 
poderoso aliado para el desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje, resaltando la disposición que se debe tener para el 
desarrollo constante de herramientas tecnológicas basadas y 
apoyadas en la información generada por los mismos usuarios. 
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ABSTRACT 
 
LABTEL born as a research proposal into the seedbed Green 
TIC of the Universidad Santo Tomás, which aims to build a 
virtual learning environment based on the game, which allows 
students to line telematics practice dynamically different 
concepts seen into the academic space. 
 
Once built the learning stage, it is proposed to evaluate its 
effectiveness as a tool for study by students of Computer 
Engineering program in distance learning Universidad Santo 
Tomás, to thereby carry as a mobile application. 
 
The virtual learning environment is based on game built on two 
levels, where each has seven challenges in the area of 
telematics; the game is customizable to the player, where this 
can give you a login name which recognized in the course of the 
game, which can be saved and enabled from the point that the 
player prefers. Similarly, the avatar as it moves through the 
game environment will be scoring points thanks to the use of 
coins can go, picking apart a spatial score if the challenge 
develops properly. 
 
RESUMEN 
 
LABTEL nace como propuesta de investigación al interior del 
semillero Green TIC de la Universidad Santo Tomás, el cual 
pretende la construcción de un entorno virtual de aprendizaje 
basado en el juego, el cual permita a los estudiantes de la línea 
de telemática practicar de forma dinámica los diferentes 
conceptos vistos al interior del espacio académico. 
 
Una vez construido el escenario de aprendizaje, se propone 
evaluar su efectividad como herramienta de estudio por parte de 

los estudiantes del programa de Ingeniería Informática en la 
modalidad a distancia de la Universidad Santo Tomás, para de 
esta forma llevarlo como aplicación móvil. 
 
El entorno virtual de aprendizaje se basa en juego construido en 
dos niveles, donde cada uno cuenta con siete retos del área de 
telemática; el juego es personalizable al jugador, donde este le 
puede dar un nombre de inicio el cual reconocerá en el trascurso 
de la partida, la cual puede ser guardada y habilitada desde el 
punto que el jugador prefiera. Igualmente, el avatar a medida 
que va recorriendo el entorno del juego podrá ir sumando puntos 
gracias al consumo de monedas que podrá ir recogiendo, además 
de una puntuación espacial si desarrolla el reto de forma 
correcta. 
 
 
Categories and Subject Descriptors 
K.3.0 [Computers and Education] 
 
General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 
 
Keywords 
Telemática, aprendizaje, juego, didáctica  

 

1. OBJETIVOS  
  

• Presentar de una manera didáctica a los estudiantes de 
ingeniería informática de la Universidad Santo Tomás en 
modalidad abierta y a distancia una manera de aprender 
jugando las diferentes temáticas de la línea telemática, de 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 687 - 692. Santiago de Chile.
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esta manera se adquiere el conocimiento y se motiva al 
estudiante utilizando la pedagogía basada en juegos. 
 

• Proponer una nueva manera de adquirir el conocimiento 
mostrando que sin importar la modalidad que escoja el 
estudiante (presencial-virtual) tiene las mismas condiciones 
para acceder a los laboratorios y más aún pueden acceder 
desde cualquier sitio garantizando tanto al docente como al 
estudiante que se llegue al fin propuesto de la asignatura y 
de una manera divertida e ingeniosa. 

  
• Utilizar la herramienta construct2 con lenguaje HTML5 para 

diseñar un juego didáctico basado en niveles y retos cuyo fin 
es lograr que el estudiante al terminar los retos haya 
adquirido el conocimiento en estructura de redes, este 
proyecto se desarrolló en dos fases la primera ya se 
encuentra para PC y en este momento estamos en la 
construcción de la segunda fase y es convertirlo en una 
aplicación para dispositivos móviles 

 
 
2. PANTALLAS  
 
Actualmente Labtel cuenta con sitio de pruebas online en el que 
se puede verificar su funcionalidad. 
https://googledrive.com/host/0B3eEUokk9PR2SUNRSV9qUEx
CaDA/index.html 
 

 
Figura 1. Identificación  

 
Como primer ítem encontramos un intro que está conformado 
por la identificación de la Universidad Santo Tomás - Colombia, 
pantalla de inicio de aplicación, identificación de usuario y 
bienvenida al usuario (figura 1). 

 
 

 
Figura 2. Objetivos de aprendizaje 

 
Luego, se ubican las secciones de objetivos y competencias a 
evaluar; además de las instrucciones para movimiento del 
personaje (avatar) y método de drag & drop que constituye la 
base para desarrollar los retos planteados (figura 2). 

 

 
Figura 3. Especificaciones de como jugar 

 
En la figura 3 se observa las especificaciones del juego, el cual 
deben ser tenidas en cuenta para desplazarse dentro del ambiente 
del juego. 
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Figura 4. Ingreso niveles 

 
Finalmente se ingresa al castillo o sesión de juego en donde el 
usuario debe recolectar monedas para incrementar su puntaje y 
buscar los portales de ingreso para dar solución al reto 
académico. Algunos, cuentan con soporte o ayuda para reforzar 
conceptos. 

 
Figura 5. Reto: Conversión binaria 

 
En la figura 5 por ejemplo, en este reto se plantea realizar la 
conversión de un número inicialmente dado en binario a lo que 
el usuario debe llevar el número correspondiente en decimal 
hasta completar la columna en donde se relacionan. Para esto, se 
da una ayuda audio visual reforzando el tema correspondiente a 
esta conversión. 
 
3. VALOR AGREGADO PARA EL APRENDIZAJE  
 
El valor agregado para el aprendizaje está dado por el uso del 
método del juego como herramienta que busca desarrollar un 
“marco de aprendizaje creativo” el cual prepara al alumno para 
que relacione hechos, situaciones, conocimientos y contextos, en 
pro de analizar, interpretar y solucionar situaciones de mayor 
complejidad. Así mismo, el juego como mecanismo de 
aprendizaje busca enfocarse en el desarrollo del potencial 
humano básicamente en la apertura y disposición de su mente en 
cuanto a creatividad, innovación, habilidad para desarrollar 
competencias a nivel individual y grupal para la resolución de 
conflictos. El juego busca la participación activa por parte del 
aprendiz involucrándolo de una manera divertida y 
sumergiéndolo en la situación jugada, llevándolo a un mejor 
escenario de adquisición de conocimiento [1]. 
 
El aprendiz puede aprender y adquirir conocimiento mediante 
diferentes modelos, tales como los modelos objetivistas dentro 
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de los cuales se encuentran el conductismo, cognitivismo, 
conductual-cognitivismo y por otro lado el constructivismo [2]. 
 
Para la universidad Santo Tomás la creación del proyecto 
permitirá la maximización y manejo eficiente de los recursos de 
las salas de informática de la sede del centro de atención 
universitario de Bogotá, para que los estudiantes de la 
Vicerrectoría de la universidad abierta y a distancia a nivel 
nacional puedan utilizar como herramienta de capacitación en 
sus dispositivos móviles el objeto virtual de aprendizaje; dado 
que en algunas de las sedes a nivel nacional la universidad no 
tiene laboratorios informáticos. 
 

4. POBLACIÓN DESTINATARIA  
 
El proyecto está orientado a cubrir la necesidad de los 
estudiantes del programa de Ingeniería en Informática de la 
Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia (VUAD), 
específicamente los que se encuentran estudiando el espacio 
académico de Telemática.  
 
Cabe aclarar que Vicerrectoría de Universidad Abierta y a 
Distancia cuenta con estudiantes en todo el territorio 
Colombiano, y que estos se agrupan en los diferentes Centro de 
Atención Universitaria (CAU), el cual hace los trámites 
administrativos y facilita la logística para la organización 
regional.  
 
Pero no solamente es de carácter institucional, la aplicación 
quedará disponible para que cualquier persona la pueda 
descargar. 
 

5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS DE USO  
 
Las personas interesadas en trabajar el Objeto Virtual de 
Aprendizaje, debe ingresar al link 
https://googledrive.com/host/0B3eEUokk9PR2SUNRSV9qUEx
CaDA/index.html. Se sugiere leer atentamente las instrucciones 
antes de iniciar su sesión de juego. 
No existe un orden correcto o incorrecto para encontrar los 
portales, sin embargo, en esta imagen se indica la ubicación de 
los portales que dan acceso a cada reto académico. 
En su computadora el avatar (personaje) se mueve pulsando el 
teclado de flechas: derecha para desplazar el avatar hacia la 
derecha o frente, izquierda para desplazar el avatar hacia la 
izquierda o devolverlo, y arriba para saltar (para lograr un salto 
más alto oprima continuamente la flecha). 
Para cumplir los retos que demandan arrastrar y soltar (drag & 
drop) haga un clic sostenido (sin soltar) sobre la ficha que desea 
ubicar y desplácela al cuadro o lugar que corresponda; si su 
respuesta es correcta la ficha quedará en dicho cuadro sino, 
escuchará un sonido que notificará del error, además, de 
“borrar” su progreso en dicho reto para lo cual debe intentarlo 
nuevamente hasta lograr que los cuadros queden correctamente 
ubicados. 
Cada moneda suma 5 puntos a su progreso, se atrapan 
recorriendo los caminos y saltando. Cuando complete el reto 
correctamente, recibirá una recompensa de puntos adicional al 
atrapar la siguiente moneda y puede seguir recolectando más. 

En el momento que requiera puede guardar la partida y 
retomarla nuevamente. Para ello oprima la tecla G (mayúscula o 
minúscula) para guardar y la tecla S (mayúscula o minúscula) 
para retomarla. 
 

6. MANUALES DE USO  
 
Labtel cuenta con perfil de administración (también referido a 
desarrollo) y el perfil de usuario o jugador. El primero referencia 
lo inherente a incorporación de nuevos niveles, diseño, mejoras 
de texto y personajes; el segundo es la interfaz en la que 
participa activamente el estudiante reforzando su método de 
aprendizaje. 
 
De la administración: Se toma como base el software Construct 
2 en la que es realizada Labtel identificando básicamente tres 
módulos: 
 

 
Figura 6. Vista administración 

 
1.       Vista de Layout 
Corresponde a la visualización de los niveles, el entorno gráfico 
que permite crear sprites, backgrounds, botones, menús, textos y 
además determinar la resolución que en pantalla se va a trabajar. 
 
2.       Projects – proyectos 
Permite crear nuevos layouts (niveles) con las respectivas event 
sheets en las que se determina el comportamiento de todos los 
objetos del juego. Además, en esta ubicación se encuentran 
todos los componentes utilizados en el juego (botones, sonido, 
archivos multimedia), las familias (families) corresponden a un 
grupo determinado de objetos que en conjunto tienen un 
comportamiento particular. 
 
3.       Propiedades 
En esta sección se encuentran las propiedades de las capas, las 
características principales del juego como el sitio web donde se 
publica o dado el caso del desarrollador, la versión del proyecto, 
el autor y otras configuraciones como el tamaño de la ventana en 
la que se visualizará la aplicación.  
A nivel de usuario se ingresa al sitio web: 
https://googledrive.com/host/0B3eEUokk9PR2SUNRSV9qUEx
CaDA/index.html desde su navegador favorito; después del intro 
puede accesar al inicio de juego. 
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Figura 7. Vista Jugador 

 

7. EVALUACIÓN (SÓLO SI EXISTE) 
 

7.1. Metodología  
 
Para la evaluación del software del juego fue escogido el método 
observacional dado que este “logra capturar fácilmente las 
características francas y concretas que los jugadores adoptan con 
respecto a la satisfacción”, resaltan la utilidad del método 
escogido como: “simple y permite conocer aspectos inesperados, 
descubriendo pautas para elaborar una solución proporcionando 
los hechos como datos de análisis” [3]. 
 
Muestra: 
La muestra fue intencionada y está conformada por 11 
estudiantes de la universidad santo tomas, la edad no tiene 
acotación y es ampliada hacia adultos mayores de 18 años, la 
muestra no tiene preferencias de color, sexo o edad haciéndola 
heterogénea. 
 
Materiales: 
Se utilizó el juego educativo LABTEL alocado en el dominio 
que definimos previamente en este documento y al finalizar se 
les solicitó el diligenciamiento de una encuesta de percepción, 
con el fin de identificar las falencias y debilidades del mismo.  
 

7.2. Resultados  
 
El entorno virtual de aprendizaje fue evaluado por un grupo de 
estudiantes, donde al finalizar se les solicito realizar una 
encuesta para conocer su percepción en cuanto a: 

• Visibilidad del juego 
• Desenvolvimiento del juego 
• Si era pertinente o no dar una puntuación dentro del entorno 
• Si el juego era agradable 
• Pertinencia del juego con el área de telemática. 
 
De esta, se obtuvieron resultados interesantes los cuales 
permiten mejorar algunos aspectos del juego. 

 
Figura 8. Visibilidad del juego 

 
Para la primera categoría, visibilidad del juego, se observó que 
el 81% dan una puntuación mínima de 7 sobre una escala dada 
en un máximo de 10 y un mínimo de 1, esto identificando que la 
parte visual del juego le es llamativo y los invita a continuar 
jugando. 
 

 
Figura 9. Desenvolvimiento del juego 

 
El 51% de los estudiantes que probaron el juego expresan que se 
sientes a gusto trabajando en el juego, esto dado que es muy 
sencillo de identificar el objetivo del mismo, y su proceso en el 
juego es de fácil de identificar. En consecuencia a esto, se 
encuentra reestructurando parte del juego con el fin de que este 
sea un poco más claro para el jugador. 
 

 
Figura 10. Pertinencia de la Puntuación 
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El 100% de los estudiantes exponen que es pertinente dar una 
puntuación dentro del entorno, esto dado que es más llamativo y 
le genera interés en seguir jugando y practicando. 
 

 
Figura 11. Pertinencia del juego 

 
El 91% de los estudiantes que probaron el entorno, expresan que 
si es pertinente el uso del juego para practicar los conocimientos 
adquiridos en los espacios académicos de la línea de telemática. 
 

7.3. Comentarios  
 
El proyecto ha recibido comentarios satisfactorios, porque 
cumple una expectativa de educación mediante OVA que no 
está plenamente cubierta. 
 
El Semillero recibió la invitación de la red Colombiana de 
Semilleros (REDCOLSI) para exponer el proyecto en el XIV 
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación el cual se 
desarrolló el 11, 12, 13 de mayo del presente año en la 
Universidad Agustiniana, los pares evaluadores vieron con 
agrado la fase en la que va el proyecto.  
 

 
Figura 12. Taller de juegos móviles 

 
El grupo de investigación participó en   I TALLER DE JUEGOS 
MÓVILES 2016 para adquirir nuevos conocimientos y poder 
trabajar en la aplicación móvil del LABTEL dirigido por el Ing. 
Juan Carlos Marino Gerente General MEVOLUCION "La 
revolución del móvil “en las instalaciones de ACIS (Asociación 

Colombiana de Ingenieros de Sistemas), el taller inicio el 11 de 
julio y finalizo el  21 de julio. 
 
En este taller, se tuvo la experiencia de poner a prueba el Objeto 
virtual de aprendizaje, donde se obtuvo recomendaciones de 
estudiantes y expertos en el área de juegos móviles, tales como: 
 

• Revisar la música ya que es demasiado relajante. 
• Poner un temporizador en el momento del reto para 

que el estudiante no consulte en otros medios la 
respuesta y hacerlo más interesante, “un reto al reto” 

• Dar mayor puntuación cuando el estudiante responde 
de una manera ágil y acertada. 

• Revisar el tema de los colores tiene muchos colores 
oscuros. 

• Cuando el avatar muere ponerle música de “caída” 
 
Para llevar el juego a dispositivos móviles, el proyecto ha 
recibido sugerencias que tiene que ver con la duración de los 
niveles, puntuación, sonidos ambientales y sonidos incidentales, 
ubicación del personaje que está jugando (mapa del sitio), 
contador de tiempo, bonos por lograr objetivos, atajos, base de 
datos para almacenamiento de puntajes y otra que contenga un 
banco de preguntas y respuestas.  
 
Como estudiante encuentro el objeto virtual LABTEL muy 
interesante ya que me da una oportunidad de enriquecer y 
fortalecer mis conocimientos ya que la línea telemática a veces 
tiene una cierta dificultad para entender algunos temas sobre 
todo el cableado, el laboratorio me ha mostrado que no importa 
la edad que tenga sino mis retos propuestos y puedo aprender 
jugando. 
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ABSTRACT 
This article aims to contribute to the dialogue on the educational 
use of the application (Beta) called Pic Learning for mobile 
devices, in order to reflect on how the students and teachers of 
basic education appropriated in practices that technology that 
allows you to create categories and evaluate the photos of each 
student before sharing with the class. The App is designed to be 
used as technological educational resource for the teacher to make 
the pedagogical interventions in education and digital media. 
From the empirical material analysis, it was concluded that the 
developed system has provided significant learning situations 
between the theory and practice of simple and intuitive content, 
besides promoting a conscious use of digital technologies arising 
from ubiquitous computing. 

 
RESUMO 
Este artigo visa contribuir com o diálogo a respeito do uso 
educativo do aplicativo (versão Beta) denominado de Pic 
Learning para dispositivos móveis e, com a finalidade de refletir 
sobre o modo como os estudantes e o professor da educação 
básica se apropriaram das práticas com essa tecnologia que 
permite criar categorias e avaliar as fotos de cada estudante antes 
de compartilhar com a turma.  O App foi desenvolvido para ser 
utilizado como recurso didático tecnológico para que o professor 
possa fazer as intervenções pedagógicas na educação para e com 
as mídias digitais. A partir da análise do material empírico, 
concluiu-se que o sistema desenvolvido propiciou situações de 
aprendizagem significativa entre a teoria e a prática dos conteúdos 
de forma simples e intuitiva, além de, promover o uso consciente 
das tecnologias digitais advindas da computação ubíqua. 
 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computers Uses in 
Education – Ubiquitous Learning.  

General Terms 
Media Education, Design, Experimentation, Human Factors.  
 
Palavras-chave  
iOS. Aplicativos educativos. Educação Ubíqua. Alfabetização 
Midiática.  

1. INTRODUÇÃO 
Vimos trabalhando, nos últimos anos, com a análise de aplicativos 
no contexto educacional. A proposição de nossos artigos é, assim 
como a proposição deste estudo, discutir como o aplicativo Pic 
Learning [1] foi desenvolvido a partir dos critérios específicos de 
uma equipe de Tecnologias Educacionais (TE) em parceria com o 
professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 
uma vez que consideramos os requisitos técnico-pedagógicos [2]. 
Para tanto, voltamos ao foco de nossas pesquisas sobre o uso 
educativo dos tablets e seus aplicativos (Apps) como recurso 
didático tecnológico com o objetivo de apoiar professores e 
estudantes na educação para e com as mídias [3], concebendo que: 
a) os aplicativos são meios para que o professor possa utilizá-los 
como recurso didático tecnológico em suas propostas de ensino 
[8]; b) apoiar no uso criativo de atividades voltadas aos diferentes 
espaços de/para aprendizagem [7]; c) atender o perfil da geração 
atual com a utilização de diferentes tecnologias multimídia como, 
as imagens [5]; d) considerar o contexto da computação ubíqua e 
móvel e; e) no campo da “Alfabetização Midiática” como forma 
de educar o olhar dos jovens e as crianças para reflexão crítica 
sobre o conteúdo de sua autoria, além da intencionalidade 
pedagógica planejada por parte do professor sobre o uso deste tipo 
de material midiático.  

Para as autoras [6] sob o olhar de Mayer, destacam que a 
utilização de “mais de uma mídia” por parte do estudante 
“concorre pela atenção” [...] e seu uso indiscriminado e de forma 
não apropriada pode afetar negativamente o processo de reflexão, 
ou como ele denomina, “o fazer sentido” por inúmeras razões.  

O aplicativo estudado nesta pesquisa pode ser usado por 
estudantes, professores, famílias e funcionários da instituição de 
educação básica, na prática educativa com sentido e significado 
durante o processo de ensino e aprendizagem frente aos recursos 
da computação ubíqua associados à alfabetização midiática.  

A alfabetização midiática [4] visa a “empoderar cidadãos 
provendo-lhes competências (conhecimento, habilidades e atitude) 
necessárias para engajar a mídia tradicional com as novas 
tecnologias, incluindo os seguintes elementos ou resultados de 
aprendizagem”:  

• Compreender o papel e as funções da mídia nas sociedades 
democráticas;  

• Compreender a condição sob a qual a mídia pode exercer suas 
funções;  

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 693 - 697. Santiago de Chile.
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• Avaliar criticamente os conteúdos de mídia;  

• Engajar-se com a mídia para se expressar e participar 
democraticamente; e  

• Revisar habilidades (incluindo habilidades em TIC) necessárias 
para produzir conteúdos gerados por usuários. 

A necessidade de desenvolver o aplicativo móvel pelo setor de TE 
na instituição educacional deu-se em detrimento a demanda 
gerada pelo uso de dispositivos móveis na escola com o objetivo 
de utilizar as ferramentas vídeo e câmera dos tablets para as 
produções de conteúdos desenvolvidos pelos estudantes e 
professores como, os e-books [7]. Diante dessa perspectiva, este 
trabalho irá apresentar como o App Pic Learning foi desenvolvido 
para apoiar o ecossistema escolar na alfabetização midiática. Para 
tanto, será descrito o processo de desenvolvimento do aplicativo 
móvel e o sistema web; o funcionamento das principais 
ferramentas e os resultados parciais obtidos com um teste piloto 
realizado na versão Beta.  

   

1. SOBRE O APLICATIVO MÓVEL E O SISTEMA WEB 

O aplicativo Pic Learnig foi desenvolvido para a plataforma iOS 
da empresa Apple. Desde o início deste protótipo uma das 
preocupações da equipe do setor da Tecnologia Educacional foi 
elaborar um aplicativo que fosse capaz de ser utilizado por 
estudantes de diferentes faixas etárias, desta forma, exigia-se uma 
interface intuitiva e sem recursos avançados, ou seja, todas as 
ferramentas deveriam estar claras para a interação do usuário com 
o artefato - ao invés de ter que fazer um gesto diferente do que um 
tap.  

Com a finalidade de proporcionar as melhores experiências de 
usabilidade, os aplicativos (Apps) para smartphones e/ou tablets 
possibilitam a programação de eventos para diferentes gestos ou 
movimentos que seus usuários possam realizar. Abaixo 
representaremos alguns desses gestos para maior entendimento: 

 
Figura 1. Gestos de toques em Smartphones 

Mediante esse cenário, optou-se por tornar todos os recursos 
sempre visíveis para diminuir a curva de aprendizado do 
aplicativo tornando-o intuitivo desde as primeiras interações. 
Nesse sentido, o aplicativo conta com uma barra de menu na sua 
parte inferior para facilitar a comunicação visual das principais 
ferramentas do App: Categorias, Foto e Perfil. 

 
Figura 2. Barra de menu inferior 

No período de pré-testes avaliou-se a possibilidade de trabalhar 
com o menu no estilo Slide Navigation, porém, o mesmo tornaria 
a solução com um nível de sofisticação um pouco maior e, 
aumentaria a curva de aprendizado do aplicativo. 

 
Figura 3. Estilo de aplicativo com menu Slide Navegation 

O aplicativo possui como objetivo principal ser uma ferramenta 
mobile para que os estudantes possam tirar fotos e, vincular a 
categorias e/ou assuntos previamente definidos pelos professores. 
É um recurso didático tecnológico que pode ser potencializado 
para realizar atividades de pesquisa e de campo, além de engajar o 
estudante a novas descobertas a partir de múltiplos olhares sobre o 
mundo a sua volta. 

O sistema possui uma interface web que pode ser acessada pelos 
perfis dos administradores e professores. Os estudantes não 
possuem acesso web, apenas nos dispositivos móveis que 
possuem o sistema operacional iOS.  

Na interface dos administradores cadastram-se professores, 
estudantes, turmas e categorias, afim de configurar o sistema 
restringindo o acesso as informações que cada um poderá acessar. 
O link de acesso ao sistema é 
<http://sistemas.gx2.com.br/farroupilha/login.aspx>.  

 
Figura 4. Interface web 

O acesso dos professores por meio da plataforma web tem como 
premissa: a) filtrar as fotos que não se adaptaram ao contexto da 
atividade educativa proposta; b) analisar as fotos que estejam com 
baixa qualidade sob a perspectiva da observação; e/ou c) fora de 
foco. Ao fazer o login  na plataforma, eles [os professores] podem 
visualizar os detalhes das fotos e, assim executar as ações de 
aprovar ou reprovar. No caso de reprovações o professor pode 
escrever um comentário.  
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Figura 5. Detalhes da foto 

As fotos aprovadas/liberadas pelo professor tornam-se visíveis 
para todos os estudantes que estejam cadastrados na mesma turma 
e categoria. As imagens reprovadas são acessadas apenas pelo 
estudante que a fotografou e, que posteriormente poderá consultar 
o motivo/comentário. 

Os estudantes podem acessar o aplicativo por duas formas: 
usuário e senha ou QRCode – ambos fornecidos pelo professor ou 
administrador.   

 
Figura 6. Exemplo da tela de acesso e categoria cadastrada 

pelo professor  

Após selecionar a categoria o sistema permite que o estudante 
visualize as fotos tiradas por todos da turma – somente as mídias 
aprovadas pelo professor. O aplicativo permite que o usuário 
visualize a foto em tamanho maior. Para tal, basta clicar sobre a 
mesma e uma tela de detalhes é apresentada ao usuário. É possível 
fazer zoom (aumentar a imagem) e passar para a próxima imagem 
por meio dessa tela em que constam os detalhes como, o autor. 

             
Figura 7. Exposição das fotos aprovadas  

Pelo menu inferior do aplicativo é possível retornar a lista de 
categorias através do ícone .O acesso para as configurações 
pessoais e visualização das fotos realizadas pelo usuário logado 

pode ser feito pelo ícone . A ação de tirar uma nova foto é 
acionada quando o estudante seleciona a opção , então o 
aplicativo chama a função câmera do dispositivo móvel 
permitindo que o usuário tire a foto e, automaticamente salve a 
mesma na categoria desejada. 

 

2. PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DO 
APLICATIVO MÓVEL E WEB 

O aplicativo foi desenvolvido com o uso da plataforma de 
desenvolvimento GeneXus. Esta plataforma permite construir 
sistemas web e mobile de forma ágil. GeneXus gera código nativo 
baseado nos parâmetros e na informação que o analista define.  

O uso dessa ferramenta permite que a solução elaborada 
inicialmente para o sistema operacional (SO) iOS (iPhone/Apple) 
possa rapidamente ser estendida para o sistema operacional 
Android e Windows 10 Mobile, além de evoluir para as novas 
versões do SO e modelos de celulares do iOS.  

Para tal, a GeneXus possui uma linguagem própria e trabalha com 
a geração de aplicativos de forma 100% nativa, gerando soluções 
independentes de qualquer outro recurso (não necessita de 
runtime). A ferramenta, em projetos muito sofisticados, gera 
milhões de linhas de código sem necessidade de intervenção 
humana, tudo feito por uma máquina. Também gera os bancos de 
dados e serviços automaticamente, fazendo dela uma ferramenta 
única do seu tipo. “Hoje em dia, usar os aplicativos é mais fácil 
que nunca. Entretanto, criar aplicativos exige cada vez mais 
conhecimento, mais habilidades, porque há cada vez mais 
linguagens, mais plataformas, mais tipos de banco de dados. 
Acreditamos que com o passar dos anos, o desenvolvimento de 
software ficou muito complexo. Esse é o problema para o qual 
melhoramos GeneXus™ a cada dia: Simplificar o 
desenvolvimento de software” [10].  

GeneXus é uma ferramenta não muito convencional ao mercado 
de TI, porém não é uma tecnologia nova, existe no mercado há 
mais de 25 anos, evoluindo e acompanhando as transformações no 
mundo da tecnologia.  

 

3. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 

A aplicação web foi construída para a plataforma Microsoft, 
gerado com a linguagem csharp.net e banco de dados SQL Server. 
O x Internet Information Service (ISS) é o serviço responsável 
pela interpretação e disponibilização do sistema web.  

A aplicação mobile foi gerada para a plataforma da Apple, sistema 
operacional iOS. Foi gerado com a linguagem objective-C e para 
interação com a base de dados do SQL Server foi utilizado 
serviços REST que são consumidos pelo aplicativo móvel, assim 
nenhuma informação fica armazenada no celular, tudo é 
transmitido via internet. Dessa forma é possível garantir que tudo 
que foi registrado no celular fique disponível imediatamente na 
interface web (acesso do professor), sem um processo de 
sincronização de dados. Devido a essa característica da solução, o 
uso do aplicativo móvel é dependente de conectividade, ou seja, 
necessita estar com conexão à internet para seu funcionamento 
pleno. 

A aplicação web e os serviços de integração com os dispositivos 
móveis estão hospedados em um servidor de aplicação 
(Application Server) com firewall e sistema de balanceamento de 
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carga para evitar quedas e apresentar uma melhor disponibilidade 
dos serviços.  

 
Figura 8. Aplicação web e os serviços de integração com os 

dispositivos móveis 

A aplicação mobile pode ser baixada pela Apple Store por meio de 
uma consulta pelo nome do App, “Pic Learning” [1].  

 
Figura 9. Captura de tela da página do app na loja online 

  
4. DA CONCEPÇAO À EXECUÇAO DO APLICATIVO 

4.1 Metodologia 
 
Para avaliar e validar o aplicativo educacional Pic Learning foi 
complexo, devido ao caráter interdisciplinar da própria 
informática aplicada na educação. Participaram do processo de 
concepção à execução: professor, pedagogo, equipe de tecnologias 
educacionais (especialistas em: design instrucional, pedagogia, 
tecnologia educacional, tecnologia da informação e comunicação) 
e a empresa parceira com expertise em desenvolver/programar 
aplicativos. Logo, a avaliação do App foi um trabalho que 
envolveu questões técnicas e pedagógicas que foram  analisadas e 
discutidas ao longo do processo de implementação para resolvê-
las em tempo hábil e evitar retrabalho de ambas as equipes.  
Sob o ponto de vista pedagógico utilizou-se como instrumentos de 
coleta de dados a observação não participante, entrevistas e 
análise documental (fotos produzidas pelos estudantes e artigos 
acadêmicos associados às pesquisas sobre Apps). Por outro lado, 
as questões técnicas envolveram os feedbacks constantes entre a 
instituição educacional e a empresa parceira e, entrevistas com os 
usuários e a equipe de retaguarda, identificando os critérios de 
avaliação estabelecidos pela norma ISO/IEC 9126, classificando-
os em: Atendente Totalmente (AT); Atende Parcialmente (AP); 
Não Atende (NA) e Não se aplica (NS). 
Logo, realizaram-se as tessituras da construção deste aplicativo 
entre a área técnica (desenvolvimento) e pedagógica: 

• Análise: Analisou-se as necessidades pedagógicas 
levantadas pelo setor de TE durante o ano de 2014 [7] 
durante as produções de conteúdos educativos digitais. 
Na pesquisa realizada previamente [3] na loja online de 
Apps notou-se que não havia um aplicativo para 
alfabetização digital que pudesse atender a demanda da 

do setor de TE durante a organização da sequência 
didática dos projetos voltados para a alfabetização 
midiática que pudesse articular o diálogo entre o 
professor e o estudante concomitantemente. Posto a 
situação-problema o setor de TE teve a ideia de criar um 
App que pudesse propiciar ao docente e ao discente uma 
interação intencional para refletir sobre o uso 
responsável de mídias disponíveis na internet e a autoria 
para o contexto da cibercultura.  

• Design: A partir das informações coletadas pela equipe 
de TE, o design instrucional elaborou um esboço da 
interface do aplicativo que o usuário pudesse navegar de 
forma fácil, intuitiva e segura, além de atender as 
expectativas de aprendizagem – educar para e com as 
mídias digitais [7]. Por outro lado, o setor de 
Comunicação da instituição criou o logo do aplicativo 
para aplicar no ícone para a publicação na Apple Store. 

• Desenvolvimento: Utilizou-se como coleta de dados a 
observação dos usuários em seu ambiente natural e 
criando cenários “artificiais” para efeito de validação e, 
testes com os laboratórios móveis da instituição 
(notebooks e tablets). A análise para o desenvolvimento 
do protótipo foi realizada por meio de uma imersão na 
realidade do Colégio Farroupilha, documentação de 
fluxo de trabalho (uso da notação BPM) através da 
ferramenta Bizagi e das regras de negócio na ferramenta 
Microsoft Word. 

• Implementação: A versão Beta foi disponibilizada para 
a equipe de TE (analistas e auxiliares de TE) realizar os 
testes de: acesso do App via QR Code; criar categorias; 
criar login de docente e discente; fotografar objetos com 
o login de estudante e, analisar e validar as fotos dos 
estudantes com o login de professor. 

• Validação: Utilizou-se os critérios de avaliação pela 
norma ISO/IEC 9126 sob as seguintes perspectivas: 
funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 
manutenibilidade, e portabilidade. 

Tabela 1. Fragmento do instrumento utilizado para 
validação do software educativo quanto à funcionalidade. 

Descrição Sigla  
Adequação, que mede o quanto o conjunto de 
funcionalidades é adequado às necessidades do usuário. AT  
Acurácia (ou precisão) representa a capacidade do 
software de fornecer resultados precisos ou com a 
precisão dentro do que foi acordado/solicitado 

AT 

Interoperabilidade que trata da maneira como o software 
interage com outro(s) sistema(s) especificados. NS 
Segurança mede a capacidade do sistema de proteger as 
informações do usuário e fornecê-las apenas (e sempre) às 
pessoas autorizadas. Segurança também pode estar 
dirigida em: processar gerar e armazenar as informações. 

AT 

Conformidade trata da padronização, politicas e normas 
de um projeto. AT 

 
4.2 Produção do material empírico 

Os dados que trazemos para análise nesta pesquisa foram 
extraídos do material empírico coletado na plataforma Pic 
Learning (versão Beta – Projeto Aluno Pesquisador). 
Selecionamos uma amostra do material como campo de 
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investigação, porque o projeto de tecnologias educacionais 
explicitava a intenção de oportunizar aos estudantes experiências 
significativas e com sentido o uso da ferramenta “câmera” do 
artefato para fotografar o trabalho intitulado pelo professor de 
“Microscopia”. Escolhemos o professor de biologia pela 
habilidade que tem de utilizar tecnologias móveis com seus 
estudantes, visto que nos interessava contemplar as turmas com 
práticas pedagógicas inovadoras. A figura a seguir mostra parte 
das fotos tiradas pelos estudantes e avaliadas pelo professor. 

 
Figura 10. Fotos registradas pelos estudantes 

Após os primeiros testes, percebeu-se que: a maioria das imagens 
registradas pelos estudantes foi considerada pelo professor um 
conteúdo. Por outro lado, temos a percepção que os estudantes 
refletiram sobre a proposta do trabalho educativo e, 
compreenderam a relação da imagem de suas respectivas autorias 
com a informação dialogada com o professor durante as aulas 
teóricas. Tal fato, remete-nos a uma das competências necessárias 
para a alfabetização midiática e informacional [9]. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aplicativo passou por avaliação técnica e pedagógica durante o 
primeiro semestre de 2016. Desse modo, foi possível avaliar os 
aspectos técnicos e pedagógicos. A avaliação foi realizada por 
quatro equipes: Tecnologias Educacionais, Tecnologia da 
Informação, Comunicação e os desenvolvedores do aplicativo, 
além dos estudantes e professor que exploraram o protótipo do 
App desenvolvendo um trabalho de pesquisa. Os resultados 
iniciais deste trabalho apontaram que, embora o aplicativo tenha 
sido testado e utilizado até o momento com as turmas do 8º ano no 
laboratório de aprendizagem de biologia, o feedback foi positivo 
por ser simples e intuitivo. Por outro lado, o diálogo com o 
professor foi de suma importância para a análise prática, que por 
sua vez sugeriu a inserção de uma ferramenta que propiciasse aos 
estudantes receber comentários sobre a fotografia reprovada – 
parecer pedagógico/educativo. Após os ajustes da nova ferramenta 
o aplicativo começará a ser implementado de forma gradativa nos 
próximos projetos educativos com o uso de tecnologias móveis e, 
em diferentes níveis de ensino. 

Para a pesquisa, abre uma questão relevante, que é: como educar 
os jovens e as crianças para e com essas mídias no contexto da 
computação ubíqua e pervasiva? Quais estratégias pedagógicas 
poderiam ser utilizadas para fomentar o uso educativo das 
imagens na Internet? No Estado de Conhecimento [11], buscamos 
pesquisas relacionadas à computação ubíqua na educação ou 
aprendizagem ubíqua não foram expressivas. Constatamos 
também que, não foi encontrado nas lojas online Apple Store e 
Google Play, a publicação de um aplicativo mobile específico 
com as características do Pic Learning voltado para a 
alfabetização midiática para a educação básica.  

Novas análises poderão ser, portanto, significativas para 
compreender se há mudanças nos hábitos dos estudantes e 
professores que utilizaram/utilizarão este aplicativo móvel como 
um recurso didático tecnológico que possam apoiá-los na 

mediação sobre o uso consciente dos meios digitais a favor, 
também da Educomunicação. 
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ABSTRACT 
 
The incorporation of Technologies for information and 
communication has been greatly increasing in the area of 
mathematics and there is a growing interest in designing and 
implementing programs that promote comprehension of 
mathematical concepts and also support the teacher’s work. The 
proposal of this article describes digital activities to improve the 
conditions for learning mathematics in six and seven year old 
children through the use of technology with different options: 
desk app, mobile devices and a web page. These digital 
resources have been developed by Efecto Educativo for the 
Project ‘Tablet for 1st graders’, an initiative of the Chilean 
Ministry of Education.  
 

RESUMEN 
 
La incorporación de las TIC se ha instalado con fuerza en el área 
de matemática y hay un creciente interés en diseñar e 
implementar objetos que promuevan la comprensión de los 
conceptos matemáticos y a la vez sirvan de apoyo al trabajo 
docente. La propuesta de este artículo describe objetos digitales 
para mejorar las condiciones de aprendizaje de la matemática en 
niños y niñas de 6 y 7 años, mediante el uso de tecnología con 
distintas opciones: aplicación de escritorio, dispositivos móviles 
y página WEB. Estos recursos digitales han sido desarrollados 
por efecto educativo en el marco del Proyecto Tablet para 1° 
básico, iniciativa del Ministerio de Educación de Chile. 
 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer-assisted 
instruction (CAI).  

General Terms 
Experimentation, Human Factors, Standardization. 

Keywords 
Mathematics, Educational Software, Video Games. 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente no existe duda que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) han transformado los 
procesos de aprendizaje y enseñanza. Paulatinamente estas 
tecnologías se han ido integrando en el plano curricular y 

diversos estudios dan cuenta de su efecto positivo en el aula 
desde distintas dimensiones (Claro, 2010) [1]. 
En el área de matemática se ha presentado un especial interés 
por diseñar e implementar recursos que favorezcan la 
comprensión de los conceptos matemáticos y que, por 
consiguiente, apoyen la labor de los docentes (Córdoba, Herrera 
y Restrepo, 2013) [2]. Incluso autores como Leung (2006) [3], 
señalan que la incorporación de las TIC en la enseñanza de las 
matemáticas constituye uno de los temas más importantes en la 
educación matemática actual, y por tanto, es necesario seguir 
indagando en sus beneficios. 
En este contexto, efecto educativo, institución chilena 
desarrolladora de propuestas educativas que integra de manera 
pedagógica recursos didácticos y software de clases para 
enriquecer la práctica de los profesores, ha elaborado tres 
objetos digitales de aprendizajes (ODAs) para apoyar el 
aprendizaje matemático en niños y niñas de 6 y 7 años. 
Estos recursos digitales han sido desarrollados en el marco del 
Proyecto Tablet para 1° básico que corresponde a una iniciativa 
conjunta entre la División de Educación General y Enlaces, 
ambas pertenecientes al Ministerio de Educación de Chile. 
 

2. PROPUESTA DE OBJETOS 
DIGITALES DE APRENDIZAJES (ODAs) 
 

2.1 Objetivo y población destinataria 
Los objetos digitales de aprendizaje diseñados por efecto 
educativo son tres: Cuenta Mix, Revuelve y Resuelve, y Tienda 
Matemática. Estas tienen como propósito mejorar las 
condiciones del aprendizaje matemático en niños y niñas de 6 y 
7 años e incluso en estudiantes con necesidades educativas 
especiales de otras edades.  
Cada recurso digital aborda las siguientes temáticas: 

- Cuenta Mix: conteo con variados procedimientos y 
problemas. 

- Revuelve y Resuelve: adición y la sustracción de 
números del 0 al 20 con dos sumandos. 

- Tienda Matemática: registro e interpretación de datos 
usando pictogramas y problemas. 
 
 
 

Sánchez, J. (2016) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 698 - 703. Santiago de Chile.
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2.2 Objetivos de aprendizaje y habilidades 
matemáticas 
La siguiente tabla señala el objetivo de aprendizaje y la 
habilidad matemática vinculada a cada objeto digital, de acuerdo 
al currículo vigente en Chile.  
 

ODA EJE DE 
MATEMÁTICA  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

HABILIDAD  

Cuenta 
Mix 

Números y 
operaciones 

Contar números 
del 0 al 100 de 1 
en 1, de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 
en 10, hacia 
adelante y hacia 
atrás, 
empezando por 
cualquier 
número menor 
que 100. 

Argumentar 
y 
comunicar: 
describir 
situaciones 
del entorno 
con 
lenguaje 
matemático. 

Tienda 
Matemática 

Datos y 
probabilida-
des 

Recolectar y 
registrar datos 
para responder 
preguntas 
estadísticas 
sobre sí mismo y 
el entorno, 
usando bloques, 
tablas de conteo 
y pictogramas. 

Argumentar 
y 
comunicar: 
describir 
situaciones 
del entorno 
con 
lenguaje 
matemático. 
 

Revuelve y 
resuelve 

Números y 
operaciones 

Demostrar que 
comprenden la 
adición y la 
sustracción de 
números del 0 al 
20 
progresivamente, 
de 0 a 5, de 6 a 
10, de 11 a 20 
con dos 
sumandos. 

Argumentar 
y 
comunicar: 
describir 
situaciones 
del entorno 
con 
lenguaje 
matemático. 

 

2.3 Valor agregado para el aprendizaje 
El principal valor agregado de las aplicaciones se relaciona con 
trasladar la experiencia de un juego a una situación de 
aprendizaje matemático, en la cual se promueve la exploración 
autónoma de los niños y niñas, mediante la presentación de 
desafíos con un nivel de complejidad creciente.  
De igual modo, se destacan las siguientes ventajas pedagógicas:  

- Cuenta con 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. 
- Las actividades se presentan en contextos de 

resolución de problemas y con situaciones cotidianas 
para los niños y niñas. 

- Los ejercicios son aleatorios y cuentan con niveles de 
complejidad creciente. 

- Las instrucciones son claras y son entregadas en textos 
escritos y audios, aprovechando la cualidad de las 

tecnologías de usar distintos medios para representar 
la información (Alba, 2012) [4]. 

- Los ejercicios cuentan con retroalimentaciones para 
orientar a los estudiantes en el caso de equivocarse. 
No se les entrega la respuesta correcta, sino que se les 
proporciona andamiajes para llegar al resultado de 
forma autónoma.  

- Las actividades presentan preguntas de reflexión y 
tiene un lenguaje acorde a la población destinataria. 

- Las actividades tienen un cierre de contenido que 
facilitan la sistematización de los aprendizajes y 
promueven la consolidación de los mismos. 

 
Junto con estas ventajas pedagógicas, las aplicaciones 
educativas cuentan con los siguientes atributos (Marquès, 2006) 
[5] y (Sánchez, 1999) [6]: 

- Navegabilidad: entorno intuitivo, el usuario sabe en 
todo momento dónde se encuentra y cómo pueda 
desplazarse a otro lugar.  

- Interactividad: alto nivel de comunicación entre la 
aplicación y el usuario.  

- Calidad audiovisual: entorno atractivo, diseño claro y 
limpio.  

- Adecuación a los destinatarios: acorde a las 
características de la población destinataria: 
habilidades, intereses, necesidades, vocabulario, 
dificultad, etc.  

- Usabilidad: facilidad en el uso de la aplicación.  
- Portabilidad: alcance multiplataforma permitiendo que 

estén disponibles para la gran mayoría de dispositivos 
que se puedan encontrar en un establecimiento 
educativo y/o fuera de este (computadores de 
escritorio, Tablet, WEB, etc.), no limitando su uso 
solo a una sala de clases o a una hora especifica.  

 

2.4 Desarrollo de los ODAs 
A continuación se describen las distintas fases para el desarrollo 
de las aplicaciones. 

2.4.1 Fase de análisis 
En esta fase se realizaron reuniones con funcionarios del 
departamento de Enlaces del Ministerio de Educación de Chile 
con el objetivo de definir requisitos, especificaciones técnicas y 
pedagógicas de las aplicaciones. 
Algunos puntos obtenidos y considerados fueron: 

• Actividades y ejercicios: Se define cantidad mínima de 
actividades las cuales deben tener un sentido 
matemático,  progresiones y niveles crecientes de 
complejidad, también que los ejercicios cuenten con 
una creación aleatoria y sean desafiantes para 
estudiantes entre 6 y 7 años.  

• Aspectos curriculares: Que las aplicaciones estén 
alineadas con el marco curricular vigente y que se 
presenten con claridad los contenidos del currículo.  

• Orientaciones docentes: Estas deben estar incluidas en 
la aplicación como una guía para el profesor o 
profesora. 
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• Especificaciones técnicas: Deben estar disponibles en 
varias plataformas actuales, junto con licencias sin 
fecha de término. 

En esta etapa también se describió el comportamiento esperado 
de la aplicación, la interacción que tendría con los usuarios y/u 
otros sistemas, basado en las habilidades y objetivos que se 
buscan desarrollar en los estudiantes y las necesidades a cubrir 
del currículo escolar chileno de matemática. 
Se evaluaron varias tecnologías para la construcción de las 
aplicaciones, analizando sus ventajas y desventajas en términos 
de desarrollo, mantención y alcance. Como resultado se 
determinó usar el software Construct 2 [7]. 
Construct 2 es un programa orientado a la creación de 
videojuegos en formato HTML5, construido por la empresa 
Scirra Ltda., que brinda la posibilidad de crear aplicaciones 
multiplataforma. 
 

2.4.2 Fase de diseño 
En esta etapa se definió la temática de cada aplicación, 
considerando contextos cotidianos para los niños y niñas con el 
fin de generar experiencias significativas de aprendizaje. 
También se escogieron los dibujos, colores y formas 
relacionadas a la edad de los estudiantes. 
Se crearon distintos niveles de dificultad en los juegos y se 
determinó la cantidad de ejercicios o problemas, los cuales van 
aumentando de complejidad a medida que el usuario va 
avanzando.  
Se agregaron distintas retroalimentaciones: visuales y sonoras, 
con el fin de guiar a los niños y niñas hacia la resolución del 
problema, en este sentido nunca se da la respuesta directamente 
al usuario. Cada ejercicio cuenta con tres retroalimentaciones 
ante la presencia del error, las cuales van progresando en la 
cantidad de andamiajes para que el usuario responda 
correctamente.   
Al final de cada juego, se agregó una pantalla de reflexión en la 
cual se hace un resumen de lo ejercitado y un momento donde 
los alumnos puedan interactuar y comentar entre ellos los 
ejercicios. 

2.4.3 Fase de desarrollo 
En esta etapa, comenzó la creación e integración de los diseños 
de las distintas interfaces, las cuales se fueron probando y 
modificando. 
Los ODAs se conformaron por tres niveles, en las cuales hay 
una interfaz de introducción, que contextualiza el juego y los 
problemas a tratar, otra con los distintos niveles y ejercicios 
destinados a desarrollar, y una pantalla de término del nivel que 
resume los puntos tratados.  
Al mismo tiempo, se fueron implementando las funcionalidades 
a cada aplicación, permitiendo probar cada aplicación, corregir 
errores, agregar y/o modificar funciones. 
 

2.4.4 Fase de evaluación 
En esta fase, se realizaron pruebas para evaluar las 
funcionalidades incorporadas en los ODAs y los atributos 
considerados en el diseño como: navegabilidad, usabilidad, 

adecuación a los destinatarios, calidad audiovisual, 
interactividad y portabilidad.   
Las pruebas contaron con la aprobación y retroalimentación de 
funcionarios del departamento de Enlaces del Ministerio de 
Educación de Chile, las cuales se fueron realizando en 
reuniones. 
También fueron probadas por distintos profesores y profesoras 
quienes otorgaron distintas sugerencias de mejora. 
Además fueron testeados con niños y niñas para comprobar la 
claridad de las instrucciones y la pertinencia de las actividades.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE OBJETOS 
DIGITALES DE APRENDIZAJE (ODAs) 
 
Para acceder a los ODAs, el usuario se debe dirigir a alguna de 
las tiendas de aplicaciones: Google Play (Android), App Store 
(Apple), Windows Store (Windows), y según el tipo de 
dispositivo, buscarlas, descargarlas e instalarlas directamente. 
 

3.1 CuentaMix 

 
Figura 1.  Portada ODA CuentaMix. 

 
CuentaMix se encuentra contextualizado en una feria y cuenta  
con 3 actividades interactivas distintas para el logro focalizado 
del conteo de  números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 
5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás.  
 

 
Figura 2.  Ejemplo de Nivel 1, ejercicio A, CuentaMix. 
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Las 3 actividades tienen distintos niveles de complejidad y cada 
una está compuesta por ejercicios (identificados por letras), 
estos también están ordenados en una complejidad creciente, 
que implican diferentes estrategias para resolver y diferentes 
representaciones.  
Cuando el usuario completa satisfactoriamente un ejercicio pasa 
al siguiente, con la posibilidad de regresar al ejercicio anterior 
en cualquier momento. El acceso a cada uno de los niveles está 
habilitado desde el comienzo del juego, no siendo obligatorio 
pasar por el nivel 1 para llegar al nivel 3. 

 
En el caso que el usuario responda de forma incorrecta un 
ejercicio, recibe distintos tipos de retroalimentación. En la 
Figura 3 se muestra un ejemplo en el cual es el niño o niña debe 
arrastrar los elementos a la recta numérica para facilitar el 
conteo y responder nuevamente.  
 

3.2 Revuelve y Resuelve 

 
Figura 4.  Portada ODA Revuelve y Resuelve. 

 
Revuelve y Resuelve aborda la temática del cumpleaños para 
resolver problemas. Cuenta con 3 actividades interactivas para 
trabajar la adición y sustracción de números del 0 al 20 con dos 
sumandos.  
 
Los niveles van aumentando su complejidad y los ejercicios se 
van desbloqueando a medida que se responden de manera 
correcta. Todos los ejercicios cuentan con retroalimentaciones 
para guiar a los niños y niñas a la respuesta correcta.  

 

 
Figura 5.  Ejemplo Nivel 2, ejercicio A. Uso del acelerómetro, 

Revuelve y Resuelve. 
 
Esta aplicación utiliza la funcionalidad del acelerómetro o 
sensor de aceleración, que permite detectar cambios de 
velocidad y/o vibraciones en los dispositivos móviles, para así,  
gatillar la activación del ejercicio, como muestra la Figura 5, el 
usuario debe agitar la caja de sorpresa para que aparezcan los 
elementos. En caso que el dispositivo no cuente con esta 
función, puede presionar un botón para reemplazarla.  
 

 
Figura 6.  Ejemplo Nivel 2, ejercicio A. Uso del acelerómetro, 

Revuelve y Resuelve. 
 
Las actividades cuentan con retroalimentaciones para orientar a 
los y las estudiantes, en la Figura 6, se muestra un ejemplo de 
una pista que se entrega cuando el usuario responde 
incorrectamente por segunda vez, en este caso, se le pide que 
identifique el minuendo y el sustraendo para facilitar la 
resolución del ejercicio.  
 

 
Figura 3.  Pantalla de Retroalimentación, CuentaMix. 
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Figura 7.  Pantalla para socializar aprendizajes, Revuelve y 

Resuelve. 
 
Una vez completado un nivel, se plantean preguntas para que los 
niños y niñas puedan discutir y reflexionar con sus compañeros 
o con un adulto (Figura 7), esto da la posibilidad de que puedan 
socializar los procedimientos realizados y la trascendencia de 
estos.  

3.3 La Tienda Matemática 

 
Figura 8.  Portada ODA La Tienda Matemática. 

 
La Tienda Matemática presenta un contexto de preparación de 
una fiesta. Cuenta con 3 actividades interactivas distintas para 
aprender a registrar e interpretar datos usando pictogramas y 
problemas.  
En estas actividades el usuario tendrá que recolectar diferentes 
tipos de pasteles, observar la preferencia de los niños y niñas por 
los pasteles y el cruce de preferencias entre los pasteles 
recolectados y las preferencias de los niños y niñas. 
 

 

Figura 9.  Ejemplo Nivel 1, ejercicio A. Con los pasteles 
recolectados, La Tienda Matemática. 

 
En la Figura 9, se muestra un ejemplo de una pregunta básica 
para analizar un pictograma. En la medida que el usuario 
responda de forma correcta avanzará a ejercicios más complejos 
en los cuales deberá comparar variables y establecer relaciones 
entre estas.  
 

 
Figura 10. Pantalla de ejemplo de retroalimentación, La 

Tienda Matemática.  
 
También cuenta con distintos niveles de retroalimentación, que 
sirven como guía para que los niños y niñas puedan resolver el 
problema de forma correcta. En la Figura 10 se muestra un 
ejemplo de retroalimentación que aparece cuando una respuesta 
es errada por tercera vez, en esta se entrega una nueva pista 
(audio) para que el usuario emplee una estrategia alternativa: 
“Fíjate en las columnas en las que no sobran elementos y 
compara”. 
 

4. REFLEXIONES   
 
En este momento hay suficientes evidencias significativas que 
apuntan a señalar que las nuevas tecnologías inciden la 
comprensión de conceptos (Claro, 2010) [1]. y también en un 
aspecto clave para el aprendizaje: la motivación de los 
estudiantes (Empirica, 2006) [8]. Pero se debe destacar que 
además de la motivación que provoca la incorporación 
tecnológica, estas aplicaciones buscan generar aprendizajes 
matemáticos, lo que obliga a dar una estructura pedagógica y 
donde las virtudes tecnológicas y las mecánicas de juego se 
ponen al servicio de las dinámicas didácticas. En este aspecto se 
hace notar que la construcción de estos objetos logran 
complementar mecánicas de juegos digitales y secuencias 
didácticas que permiten que estudiantes pequeños exploren, 
indaguen, concluyan conceptos y principios matemáticos 
Las aplicaciones descritas en este trabajo tienen como propósito 
transformarse en herramientas tecnológicas flexibles que pueden 
ser usadas en diferentes contextos, por ejemplo en la sala de 
clases como material de apoyo para enriquecer el trabajo de los 
docentes, o en el hogar como un trabajo de reforzamiento que 
puede ser llevado a cabo de forma autónoma por el niño o niña o 
con la supervisión de los padres o tutores. 
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ABSTRACT 
Teaching and learning scheduling in interactive systems are 
challenging tasks. Many theoretical concepts may discourage 
learning due to their complexity and lack of practical applications. 
In an attempt to bridge such a gap, several resources, including 
Open Educational Resources (OERs), have been developed to 
improve learning and teaching in computing courses, including 
Operating Systems courses. This paper presents an open 
educational resource entitled I3S Simulator, which aims at 
facilitating the consolidation of knowledge by simulating the 
structure, functionality and performance of scheduling processes 
in interactive systems. It was analyzed by students and teachers 
and the results indicate their interest in adopting it as a supporting 
mechanism for the teaching and learning. 

Categories and Subject Descriptors 
• Applied computing~Interactive learning environments 

General Terms 
Algorithms, Human Factors, Theory. 

Keywords 
Open educational resource; Simulator; Scheduling in interactive 
systems. 

1. INTRODUCTION 
Teaching and learning are great challenges, especially at the 
university. Besides transmitting information, teachers must 
consider the different students' cognitive styles and learning 
strategies [1], since some students are visual learners, while others 
are auditory or kinesthetic learners, among other classifications 
proposed. 

Another issue that may discourage graduate and 
undergraduate students is the disassociation between theory and 
practice [2]. The teaching of basic concepts and theory foundation 
with no link to their practical applications or no examples in the 
students' contexts is usual in computing courses. 
 

In an attempt to bridge such a gap, several resources, 
including Open Educational Resources (OERs), have been 
developed to improve learning and teaching in computing 
courses. OERs have emerged as an important element of 
education, as they provide new perspectives for learning in the 
contemporary society, characterized by an intensive adoption of 
technologies and a more participatory and collaborative learning 
approach centered on the learners [3]. 

The concept of Open Educational Resources can be 
interpreted from more restrictive to broader definitions. The most 
common definition refers to OERs as teaching, learning and 
research materials that reside in the public domain or have been 
released under an intellectual property license that allows their 
free use [4]. 

This paper presents an Open Educational Resource entitled 
I3S Simulator, whose objective is to assist the teaching and 
learning of introductory concepts of scheduling processes in 
interactive systems through an Operating Systems class. Concepts 
related to operating systems are not trivial, especially when their 
understanding requires students' abstraction. In this sense, I3S 
aims at helping the whole process of teaching and learning of 
Operating Systems. The idea is not to replace the teacher, but to 
use the OER as a support for both teaching and extra-class 
activities performed by students. Through visual interaction, 
students can understand the subject better, without being 
discouraged by the traditional teaching method. 

The paper is structured as follows: Section 2 presents the 
traditional paradigm of teaching scheduling in interactive systems; 
Section 3 briefly describes the OER proposed; Section 4 discusses 
the survey conducted for the evaluation of the I3S Simulator; 
Section 5 addresses the related work; finally, conclusions and 
perspectives for future work are provided in Section 6. 

2. TRADITIONAL TEACHING OF 
SCHEDULING IN INTERACTIVE 
SYSTEMS 
When a computer is multiprogrammed, it frequently has multiple 
processes competing for the CPU at the same time. This situation 
occurs whenever two or more processes are simultaneously in the 
ready state. If only one CPU is available, a choice has to be made 
which process to run next. The part of the operating system that 
makes the choice is called the scheduler and the algorithm it uses 
is called the scheduling algorithm [5]. 

The problem of scheduling the resources of a computer is 
decades old. While the first machines were simple number 
crunchers capable of running one program at a time, it soon 
became apparent that there is a need to allow for several programs 
to be served concurrently. 

According to Tanenbaum [5], in different environments 
different scheduling algorithms are needed. This situation arises 
because different application areas (and different kinds of 
operating systems) have different goals. In other words, what the 
scheduler should optimize for is not the same in all systems. Three 
environments worth distinguishing are: batch, interactive and real-
time. In this work, we will consider only interactive. 
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Scheduling in interactive systems has been traditionally taught 
through lectures in Operating Systems courses. Blackboards and 
slide presentations are used as a support to the explanations. 
However, these are very static methods, since the teacher will 
follow the class plan rigorously, with little room for changes. 

Our previous experience shows that the concepts of 
scheduling in interactive systems are taught in the context of 
Process Scheduling, which requires a two-hour class. During the 
lecture, the teacher focuses on the broader topics related to 
Process Scheduling, and little time is available for particularities 
of the scheduling of interactive systems. Moreover, the available 
resources do not encourage teachers to approach such 
particularities. 

The traditional approach for teaching scheduling in interactive 
systems has positive and negative aspects. Regarding positive 
aspects, we can point out:  

• Content is broader and the available literature reports many 
details; 

• Classes highlight structural aspects of the subject; 

• Students can read the textbook in advance and take more 
advantage of the classes (however, this is almost never done).  

The following negative aspects can be highlighted:  

• Students, in general, exhibit a passive behavior;  

• Content requires a high level of abstraction to be understood;  

• Students have problems with concentration and focusing;  

• Didactic resources are static, which hinders interaction with 
students; 

• Aspects related to functionality and performance are pointed 
out, but not properly exemplified. 

Although slide presentations can be considered technology-
enhanced teaching and learning, this teaching paradigm must be 
improved to be more dynamic, attractive and interactive. 

3. AN OVERVIEW OF I3S SIMULATOR 
In an attempt to bridge the gaps addressed, we have adopted an 
approach that includes the use of an OER called I3S Simulator, 
available at http://lasdpc.icmc.usp.br/~ssc640/pos/i3s/ as a 
supporting mechanism for teaching scheduling in interactive 
systems during classes. 

I3S is an acronym for Interactive Systems Scheduling 
Simulator, i.e., it is a simulator that assists in the teaching and 
learning of introductory concepts of scheduling processes in 
interactive systems, specifically highlighting the structural and 
functional aspects of scheduling algorithms [5], namely (i) round-
robin, (ii) priority, (iii) multiple queues, (iv) shortest job first 
(SJF), and (v) lottery. The performance of the five algorithms can 
also be compared to the same set of processes, which enables the 
student to visualize the advantages and limitations of each 
algorithm. 

For the development of the simulator, we used an MVC 
architectural pattern to decouple business, presentation and 
control logic. The Model consists of scheduling algorithms 
(business logic), implemented in Python programming language. 
The View was implemented by the Bootstrap framework for GUI 
with Javascript scripts, handling all user's interactions. The 

Controller, developed in PHP, provides an interface with the 
options chosen by the user, executes them and sends the results to 
the View.  

Since the simulator was developed as an OER, it should be 
self-contained, i.e., it should not require further material to be 
understood and used. Therefore, the OER should be intuitive 
enough, so that student can use it without supervision of a 
teacher/tutor. Figures 1 to 4 show all the steps to be taken by the 
student for running a simulation. 

3.1 Step 1: Choice of the algorithm(s) 
The student can choose one or more algorithms to run the 
simulation. Additionally, descriptions of each algorithm and its 
strengths and weaknesses are shown. 

 
Figure 1. Step 1 - Choice of the algorithm(s) 

 

3.2 Step 2: Addition of the processes 
The student must add manually as many processes as he/she 
wishes to be scheduled for each algorithm previously selected. It 
can also be performed automatically via option “Use Suggested 
List”. 

 
Figure 2. Step 2 - Addition of the processes 

 

3.3 Step 3: Setup of global parameters 
The student can optionally change some global parameters. 
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Figure 3. Step 3 - Setup of global parameters 

 

3.4 Step 4: Running of the simulation 
The student is able to see which scheduling algorithm(s) he/she 
has selected and must click on the button “Run simulation” to 
start the simulation. 

 
Figure 4. Step 4 - Running of the simulation 

 

Explanations on the algorithms and each parameter are given, 
thereby, the student can learn or even establish the concepts. 

After the simulation parameters have been set, the I3S 
simulator page is shown (Figure 5). The users can choose among 
running the simulation step by step, jumping to the last step, 
resetting it or even going to the homepage for a new simulation. If 
the simulation is run step by step, the simulator allows stepping 
forward and backwards and shows the user what occurs along 
with CPU usage, Total Executing Time and Context Switches to 
guide the user. The students interact more directly with the 
simulator and are motivated to adopt such a tool. 

In its current version, I3S provides support for English and 
Portuguese languages through XML files containing translations. 
Actually, the system supports other languages with the addition of 
new translation files.  

The use of I3S Simulator is predicted in two different 
scenarios, i.e., during classes and in extra-class activities.  

In the first scenario, the OER helps the teacher to deliver the 
content in a more attractive way. The learners can visualize the 
scheduling effectively instead of imagining it, which increases 
their motivation. Furthermore, I3S enables the exemplification of 
aspects not considered in the traditional method, e.g. functionality 
and performance. 

In the second scenario, the OER guides the self-education (i) 
as extra-class exercises in the context of an Operating Systems 
course and (ii) for learners interested in Operating Systems and 
who are not enrolled in any specific course. 

 

 
Figure 5. Simulator page 
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4. EVALUATION AND RESULTS 
A survey on the opinion of students and teachers was carried out 
for a preliminary evaluation of I3S. The attitudes of undergraduate 
students, graduate students and teachers towards the adoption of 
I3S were considered. 

The questionnaire applied consisted of 10 questions, shown in 
Table 1, and was sent via email to the evaluators. 

 

Table 1. Survey Questions 

Question Type 
Name  - 
Evaluator degree  Multiple choice 
OER relevance  Likert scale 
OER adherence to its goals  Likert scale 
OER user's interface  Likert scale 
Use by the teacher in the classroom  Likert scale 
Use by the student during extra classroom 
activities  

Likert scale 

Installation process  Likert scale 
OER correctness  Open 
Suggestions, strengths and weaknesses  Open 

 
According to Figure 6, most answers were given by students 

and 6% of the evaluators were teachers. 

 
Figure 6. Evaluator degree 

 
We asked about their attitude towards the adoption of the 

OER, regarding its relevance, adherence, user interface, usage and 
installation. To measure such items, we used likert scale with five 
options: Excellent, Great, Good, Regular and Poor. The only 
exception was the question about the installation, which contained 
the following options: Excellent; Great; Good; Regular/Poor; and 
Not applicable. 

Figure 7 shows the evaluators' attitudes on the ease of 
installation. 92% of the evaluators found the I3S simulator easy to 
install (Excellent or Not applicable), since it requires no 
configurations and the user must only access the website. We 
observed the other 8% did not have the same impression and 
considered they were concerned about all the steps to deploy the 
tool in a server. 

 
Figure 7. Installation process evaluation 

 
Figure 8 shows the evaluators agreed on the OER relevance, 

although 11% chose “Good” option. The remaining 89% 
considered it “Great” or “Excellent”. Two of the three evaluators 
that chose “Good” were teachers. We aimed at investigating the 
improvements that should be made, so that relevance could be 
increased from the teachers' point of view. 

 
(a) Degree 

 
(b) Total 

Figure 8. OER relevance 
 

Figure 9 shows the results of OER adherence to its goals were 
similar to the OER relevance, except that one teacher answered it 
is “Regular”. We understand it has fulfilled its requirements, since 
85% of the evaluators answered “Excellent” or “Great”. 

 
(a) Degree 
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(b) Total 

Figure 9. OER adherence to its goals 
 

The graphic user's interface suited most evaluators, with 96% 
of positive evaluations, as shown in Figure 10. A teacher 
considered it “Regular”, but he/she did not leave any further 
comments. 

 
(a) Degree 

 
(b) Total 

Figure 10. OER User Interface 
 

Another aspect evaluated was the “ease of use” by teachers 
and students. According to Figure 11, 46% of the teachers 
considered it “Excellent”. Their evaluations were balanced and 
“Excellent”, “Great” and “Good” categories had two votes each.  

 
(a) Degree 

 
(b) Total 

Figure 11. Use by the teacher in the classroom 
Regarding the use by students, the scenario is different, as 

shown in Figure 12. 50% of the evaluators considered the OER 
“Excellent” to be used by the student alone, while 46% 
considered it “Great” or “Good” and 4% considered it “Regular”. 

 
(a) Degree 

 
(b) Total 

Figure 12. Use by the teacher in the classroom 
 

The 4% of “Regular” votes consisted of one vote by a 
graduate student who did not explain what could be improved to 
help in a self-guided study. 

The last two questions were open and the evaluator could 
point out mistakes, suggestions, strengths and weaknesses of I3S. 
Only two of them pointed out mistakes, which are being 
investigated. The other answers consisted of positive comments 
and suggestions for improvements. 

The preliminary results show I3S has been well-accepted and 
fulfilled the basic requirements of an OER. 

5. RELATED WORK 
We compared I3S to four other available simulators of  different 
complexities and features that focus on process scheduling. 

• Process Scheduling Simulation Project [6]: It is a VB.NET 
application that computes average turnaround time, waiting 
time and job throughput to evaluate the performance of an 
operating system. 
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• CPU Scheduler Application [7]: It is a Java application 
designed to simulate the short-term scheduler in an operating 
system. 

• Process Scheduling Simulator [8]: It enables the user to 
experiment with various process scheduling algorithms on a 
collection of processes and compare such statistics as 
throughput and waiting time. 

• PSSAV [9]: Process Scheduling Simulation, Analyzer, and 
Visualization (PSSAV) is an application that provides CPU 
process scheduling algorithm simulation. 

As shown in Table 2, as the I3S Simulator is an open 
educational resource designed to be as complete as possible, it 
includes various scheduling algorithms of interactive systems, 
whereas the other simulators include only some of them and are 
more generic. 

 
Table 2. Main features of the simulators 

Features [6] [7] [8] [9] I3S Simulator 

Round-robin X X X X X 
Multiple queues     X 

Priority  X  X X 

SJF X X X X X 

Lottery     X 
GUI X X X X X 

Web   X  X 

Tutorial X X X X X 

Source 
Download 

X X X X X 

 
Although the proposed simulators have a graphic user's 

interface to motivate their use by the students, only Process 
Scheduling Simulator and I3S Simulator are available on the web. 
The former is available via Java applet, while the latter runs on 
the web. Web availability facilitates the use of the tool by teachers 
and students because no installation process is required. 

All simulators, including I3S, have tutorials to guide the users 
and an available source code. 

6. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK  
This paper has presented an open educational resource, entitled 
I3S Simulator. We discussed its use as a supporting mechanism 
for teaching and learning in Operating Systems courses, focused 
on the teaching of scheduling in interactive systems. 

We expect I3S will enable the abstraction of the complexity of 
the subject and students will better understand and fix the basic 

concepts by visual interaction, which facilitates knowledge 
consolidation. 

In general, users were enthusiastic and positive about the use 
of I3S and its importance to the teaching and learning process. 
Although I3S still requires improvements, the available version 
has fulfilled the requirements for the teaching of basic concepts of 
scheduling in interactive systems. 

As future work, we aim at a more complete evaluation of I3S 
for the measuring of the learning effectiveness. Moreover, the 
improvements suggested by the evaluators, such as animations 
and slight GUI changes will be considered and implemented in 
the OER. We can also adapt I3S to a mobile application, so that 
students can use it in their smartphones or tablets and reach a 
larger number of people. Finally, we highlight the need for the 
creation of initiatives to encourage teachers and students to use 
such a tool on a daily basis. 
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Resumo: O desenvolvimento de ambientes virtuais de ensino e 
aprendizagem acessíveis e a criação de valores em uma 
comunidade de prática envolvem aspectos de socialização, 
participação, engajamento, relacionamentos, aprendizagem e 
compartilhamento. Nesta pesquisa, a plataforma open source 
Moodle foi objeto de estudo sob o escopo de um ambiente 
acessível para estudantes surdos integrados a uma comunidade 
bilíngue. Embora o Moodle seja colaborativo, a literatura e as 
pesquisas realizadas mostram que o Moodle precisa ser 
aprimorado para contemplar as diferentes habilidades existentes 
nestas comunidades. Assim, o Moodle foi otimizado por meio 
do desenvolvimento e integração de tecnologias, gerando um 
protótipo: MooBi – Moodle Bilíngue. O protótipo possibilitou 
verificar a importância da tecnologia na manutenção das 
relações, no compartilhamento de informações de uma 
comunidade e consequentemente, na criação de valores. Por fim, 
a revisão e verificação dos requisitos possibilitou detectar não 
conformidades e a gerar especificações e sugestões para um 
ambiente bilíngue com a criação de valores. 
Keywords: Acessibilidade, AVEA, Línguas de Sinais, 
Comunidades de Prática. 
  
Abstract: The development of accessible virtual learning 
environments and value creation in a community of practice 
must involve different dimensions like socialization, 
participation, engagement, relationships, learning and sharing. In 
this research, the open source platform Moodle was object of 
study under the scope of an accessible environment for deaf 
students integrated in a bilingual community. Although Moodle 
is collaborative, the literature and the research conducted show 
that Moodle needs improvement in order to meet the different 
skills of a bilingual community. Therefore. Moodle was 
optimized through the development and integration of 
technologies, generating a prototype (MooBi - Moodle 
Bilingual). The prototype allowed to verify the importance of 
technology for maintaining relationships, knowledge sharing in a 
community, and consequently, the creation of values. Lastly, 
review and requirements verification allowed to detect non-
conformities and to generate specifications and suggestions for a 
bilingual environment with value creation in communities of 
practice. 
 
 
 
Keywords: Accessibility, VLE, Sign Language, Communities 
of Practice. 
 
Categoria: Educacional Software / Web Educacional. 

 
Termos Gerais: Fatores Humanos, Design, Línguas. 
 

1. INTRODUÇÃO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm-se 
firmado como importantes ferramentas de propagação do saber, 
democratizando a informação e ampliando as modalidades 
educacionais, tais como a Educação à Distância (EaD) e o 
Ensino Híbrido (EH). O EH é um modelo de ensino e 
aprendizagem que combina sala de aula com aprendizagem 
online [1]. Inserido nesse contexto emerge a necessidade de 
ambientes digitais acessíveis para atender às diversas 
habilidades de um público cada vez mais heterogêneo. O 
conceito de acessibilidade tem foco na melhoria da interação o 
homem com os ambientes digitais e visa à inclusão das pessoas 
que, por algum motivo, enfrentam barreiras ao utilizá-lo, como 
por exemplo, surdos, cegos e pessoas com alguma deficiência. 

Longe de ser uma deficiência, ser surdo é ter uma diferença 
sensorial, e, por ser assim, os surdos geralmente estão inseridos 
em uma comunidade com cultura e língua própria, a língua de 
sinais. No Brasil, a língua de sinais é a Libras (Língua Brasileira 
de Sinais), uma língua oficial [4]. 

Ter uma língua diz respeito à autonomia pessoal e possibilita ao 
indivíduo gerir livremente a sua vida. Na educação, a autonomia 
revela-se como a capacidade do aluno de aprender sem 
dependência exclusiva, administrando seu tempo no aprendizado 
e escolhendo de forma eficiente as fontes de informação 
disponíveis [5]. Bauman e Murray [5] denominaram de “ganho 
surdo” a diversidade sensorial e cognitiva dos surdos, a qual tem 
o potencial de contribuir para o bem de todos.  Com isso, por 
meio de investigações exploratórias, este trabalho procurou 
visualizar as diferenças e habilidades dos surdos, na busca deste 
“ganho surdo”, para propor requisitos para um ambiente virtual 
bilíngue acessível. 

Questões de acessibilidade em ambientes virtuais de ensino e 
aprendizagem (AVEA) aparentam não ser problemáticas. No 
entanto trata-se de uma compreensão equivocada, visto que 
barreiras de interface e linguísticas existem e podem impedir a 
interação e a aquisição do conhecimento. A lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015, conceitua  barreira como qualquer entrave ou 
obstáculo que limite ou impeça a participação social da pessoa e 
o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
expressão, informação e comunicação [6]. 

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) é de código fonte aberto (open source), com uma 
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base de aproximadamente 78 milhões de usuários [7]. Todavia, 
mesmo sendo um dos ambientes mais utilizados na educação, 
possui rupturas na questão de acessibilidade. O Moodle precisa 
ser aprimorado para atender às necessidades de todos [8], [9], 
[10], [11] e [12]. 

2. OBJETIVOS 

Esse artigo objetiva mostrar o ambiente Moobi e os requisitos 
para uma plataforma digital de ensino e aprendizagem bilíngue 
(Português e Libras), balizados pelo arcabouço teórico das 
Comunidades de Prática (CoP) [13].  

A proposição se dá no entendimento de que o conhecimento não 
se limita à exposição de conteúdos, leituras e provas, mas 
depende das relações, do diálogo, do engajamento, do 
compromisso, da participação, das interações entre os membros 
das comunidades, sejam elas, digitais, formais,  informais, 
abertas ou fechadas[13], [14], [15], [16] e [17]. 

3. METODOLOGIA 
Prototipação é uma abordagem evolutiva do desenvolvimento de 
software que afeta o processo como um todo. Envolve a 
produção de versões iniciais: modelo do protótipo, 
implementação do protótipo, até um sistema futuro [18]. A 
pesquisa objetivou o desenvolvido de um protótipo denominado 
de Moobi (Moodle bilíngue), com a finalidade de verificar junto 
ao público alvo se os requisitos elicitados são condizentes com 
um ambiente bilíngue para interação em comunidades de prática. 
A otimização busca atender os requisitos levantados pela 
literatura e pelas pesquisas publicadas [19].  

A metodologia empregada para desenvolver este trabalho está 
divida em quatro fases.  
a) Fase exploratória de conhecimento I: verificar o estado do 

conhecimento por meio de revisão sistemática da literatura 
utilizando a metodologia Cochrane baseada em dados 
qualitativos sem meta-análise [20]. 

b) Fase exploratória de conhecimento II: Pesquisa qualitativa 
com técnicas de entrevista e ensaio de interação, realizadas 
no Brasil e em Portugal. Como complemento, foi aplicado 
um questionário eletrônico, o qual foi disseminado por meio 
de e-mail e redes sociais. 

c) Elicitação de requisitos funcionais e não funcionais para 
desenvolver o protótipo. Os requisitos foram elicitados e 
elencados em prioridades. Quando o Moodle não tinha um 
requisito, esse foi implementado e integrado. 

d) Verificação e especificação dos requisitos – realizada por 
meio da técnica ensaios de interação e questionário com os 
participantes desta etapa. 

Os requisitos funcionais e não funcionais, bem como a 
necessidade ou não de implementação e integração, estão nas 
próximas seções. 

4. ESTADO DO CONHECIMENTO 
Quanto ao estado do conhecimento, a revisão sistemática da 
literatura revelou poucos trabalhos com foco em requisitos para 
acessibilidade digital bilíngue. Pesquisas [9, 10, 11, 12] mostram 
que os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem possuem 
rupturas e fragilidades em relação à acessibilidade. Alertam para 
a falta de acessibilidade, afirmando que os materiais não são 
perceptíveis para os surdos. Sugerem adaptações, baseadas em 
abordagem, e diretrizes para exibição de materiais acessíveis, 
principalmente na questão dos vídeos [23]. Todos os trabalhos 
citam os problemas, fazem algumas sugestões, no entanto 

nenhum descreve os requisitos para um ambiente bilíngue. 
Mesmo assim, os trabalhos citados foram referências e 
contribuíram para esta pesquisa. 

5. O MOOBI 
Uma plataforma integrável é requisito básico, pois possibilita a 
integração de outras tecnologias à plataforma. Nesta acepção o 
Moodle está em conformidade com o framework de Wenger [17] 
quando se refere a ser integrável. Da mesma forma se encontra 
em consonância com os princípios básicos da WCAG20 [20].  

A cartilha de acessibilidade da W3CBRASIL [21] e o item 3.1.5 
da WCAG20 [20] descrevem que não tem uma técnica única 
para auxiliar todo tipo de usuário. No caso de surdos, sugerem 
criar duas versões (português e libras) ou um ambiente 
combinando as duas línguas (bilíngue). Para desenvolver essa 
pesquisa que visa interação no ensino e aprendizagem, optou-se 
pelo bilíngue. 

No momento da pesquisa, adotou-se a versão Moodle 2.6.1 por 
ser a versão mais atual. Foi realizada uma análise das 
funcionalidades e a partir dos requisitos foram desenvolvidas 
tecnologias para integrar e caracterizar o MooBi, e estão 
relatadas nas próximas seções. 

A página inicial do MooBi permite o acesso ao sistema por meio 
de um cadastro (usuário e senha) livre a qualquer pessoa. Cada 
item do menu (português) possui dois ícones: “mão azul” (vídeo 
em Libras) e  “mão vermelha”,  imagem em SignWriting (escrita 
de sinais) Fig 1. 

 

 
Fig. 1 - Página inicial do MooBi 

Para desenvolver o ambiente e criar os vídeos flutuantes 
(movem na tela) e transparentes, foram observadas 
recomendações [9], [10], [11] e [12], [22], [23] e [24] e utilizado 
tecnologias como o CSS3, HTML5 e JavaScript com  
framework JQuery.  

5.1 Comunidades de Prática 
Esta investigação se fundamenta na Teoria das Comunidades de 
Prática (CoPs) [13]. A opção de qualquer membro poder criar 
uma comunidade (aberta ou fechada) é uma das características 
crucias na aprendizagem. Criar suas próprias comunidades 
(informalidade) faz com que desenvolvam suas habilidades em 
grupos aos quais conhecem e em que confiam. 

Como o Moodle não possui a estrutura de  CoPs (informais e 
abertas), essa característica foi concebida por meio de 
programação (intervenção no código fonte), com a criação de 
novas tabelas no banco de dados do Moodle.  

Ao criar uma comunidade, o criador pode descrever as 
características da comunidade tanto em texto quanto em vídeo, 
caracterizando uma funcionalidade com suporte bilíngue (Fig. 
2).  
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Fig. 2 - Ambiente comunidades 

A proposta é permitir uma interação mútua (entre os membros) e 
reativa (entre um membro e a máquina), seja ela síncrona e/ou 
assíncrona. Assim, foi disponibilizado em todo o ambiente chat 
(nos modos privativo e em grupo). 

5.2 Chat privativo e chat em grupo 
Na análise do Moodle, foi constatado que a plataforma não 
possui ferramenta adequada para a atividade. O sistema tem um 
chat, mas as conversas são definidas por datas pré-agendadas. 
Além de não oferecer privacidade. Respeitando os princípios de 
acessibilidade e de requisito não funcional, foram utilizadas as 
tecnologias: HTML5, CSS3, Javascript e o banco de dados 
Mysql.  

Visando à acessibilidade e à usabilidade, a ferramenta chat foi 
disponibilizada em todo o ambiente. Ao lado do nome aparece 
sua foto de perfil. A Figura 2 ilustra as janelas de chat individual 
(azul) e em grupo (verde). 

5.3 Fórum de discussão interativo 
Na busca da otimização foi desenvolvido um fórum de discussão 
a fim de tornar o conhecimento tácito em explícito, gerando 
capital de conhecimento tangível. Isso é viável por meio de 
postagens, upload e download de arquivos, inserção de vídeos, 
enquetes, glossário e ferramentas de interação colaborativas 
(criação de mapas mentais, conceituais, organogramas, etc.). 

Como a visualidade é importante, quando um interagente faz 
uma postagem é exibido nome e a foto do perfil. 

5.4 Captura de vídeo 
Um requisito para ambiente bilíngue é possibilitar o registro das 
opiniões também em Libras (vídeo). Assim, a solução foi 
desenvolver uma ferramenta para a captura de vídeo, de maneira 
que o interagente possa gravar o seu próprio vídeo por meio de 
webcam sem necessidade de software externo.  Esse recurso foi 
desenvolvido usando a tecnologia HTML5. Outra opção seria 
em Flash, porém é uma tecnologia que apresenta barreiras de 
acessibilidade, além de ser proprietária. 

Para gravar um vídeo, é necessário apenas uma webcam. Ao 
clicar na opção “gravar” e depois em “parar gravação” o vídeo 
será produzido e pode ser visualizado. Quando em desacordo, 
basta gravar novamente, o vídeo anterior será automaticamente 
descartado, para não ocasionar acúmulo de dados.  Quando de 
acordo, basta fazer download. Caso desejar poderá postar no 
fórum das comunidades. A execução está visível na Figura 3. 

 

 
Fig. 3 - Ferramenta em HTML5 para captura de vídeo 

5.5 Videoconferência 
A videoconferência é um requisito para comunicação, em 
especial a dos surdos. Atendendo Trindade [12] e a filosofia de 
código aberto, foi selecionado o software Mconf 
(http://mconf.org/), também utilizado pela RNP (Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa). O acesso à videoconferência é realizado 
por meio do ícone “filmadora”, que se encontra na barra do chat 
(privativo ou em grupo). Não é necessário um login, pode ser 
acessado a qualquer momento pois está  integrado ao Moobi 
(Fig. 4) 
  

 
Fig. 4 - Videoconferência com o Mconf 

5.6  Correio-eletrônico 
 Por padrão o Moodle não vem com a opção de cadastramento 
de e-mail ativada, além de que o e-mail nativo do Moodle 
funciona somente para os cursos/disciplinas. Para deixar mais 
livre, a opção de enviar e-mail foi direcionada ao cliente e 
servidor do Gmail, porém há outros que podem ser usados. O 
processo “busca” no banco de dados das comunidades todos os 
e-mails dos membros e colocá-los em uma lista. Posteriormente, 
é gerado um link de comunicação com a API (Application 
Programming Interface) do Gmail, disponibilizada pela Google, 
inserindo como destinatários a lista de e-mails. Após a execução 
do link, o interagente é direcionado  para a página do Gmail e, 
consequentemente, poderá enviar o e-mail para todos os 
membros da comunidade ou para outros. Para isso é necessário 
ter uma conta de e-mail do Gmail. 

5.7 Tradutor automatizado 
Levando-se em conta que a Libras é um requisito e que ter 
vídeos para todos os conteúdos dinâmicos pode ser custoso e 
complexo, uma opção é utilizar softwares tradutores. Foi 
integrado o WebLibras (www.weblibras.com.br) a fim de 
verificar a importância, necessidade e benefício para a interação. 
A tradução do WebLibras atualmente é de Português para Libras 
(Fig. 5) 
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senha. Estando no ambiente é possível entrar ou participar 
das comunidades existentes (menu comunidades) desde 
que não seja na modalidade fechada (ícone do cadeado), 
criar uma ou mais comunidades (aberta ou fechada) e 
interagir nas comunidades criadas. Dentro das 
comunidades poderá fazer download, upload de materiais, 
realizar postagens, inserir e deletar mídias estáticas ou 
dinâmicas, criar vídeo,  criar, votar e postar enquetes, 
fazer comentários, curtir ou não uma postagem. O 
ambiente criado foi inspirado no Facebook, visto que nas 
pesquisas muitos citaram a interface como amigável. 
Estando ou não em uma comunidade poderá usar os meios 
de comunicação, tais como: chat privativo ou em grupo, 
enviar e-mail, fazer videoconferência a qualquer 
momento, sem pré-reserva. Para usar o chat em grupo, 
antes deverá criar um grupo, ícone se encontra na barra do 
chat. Na linha do tempo tem uma ferramenta chamada 
Cacco, que é uma ferramenta gráfica online e 
colaborativa. O Cacoo não foi citado como requisito neste 
artigo principalmente por não ser uma ferramenta 
integrada e sim um link de acesso. A diferença é que os 
usuários cadastrados no MooBI poderão fazer seus 
trabalhos de forma colaborativa, em tempo real, em 
turmas maiores, pois foi feito uma parceria com a empresa 
proprietária. No sistema existe uma ajuda descrevendo 
como usar essa ferramenta. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diferentes culturas trazem diferenças linguísticas, de costumes, 
e de percepção e o uso da língua mostra-se grande responsável 
pela integração e pelo convívio social. Assim, constatou-se que 
ambas as línguas devem permear os ambientes virtuais, da 
mesma forma e intensidade. Idealizar um ambiente com CoPs 
atuantes, onde o diferencial está em possibilitar as interações 
com criação de valores, é desafiador, porém benéfico. 

Com nível de inovação, foram desenvolvidos: vídeos flutuantes 
com fundo transparente, software de captura de vídeo, 
tecnologia para conversas instantâneas. Outra proposta foi o 
desenvolvimento de avaliações (curtir e não curtir) e enquetes 
bilíngues dinâmicas, com avaliações em formato de estrelas, 
dentro de um ambiente estático, como o Moodle. 

Assentado nas dimensões da prática, compartilhamento, 
engajamento, responsabilidade, aprendizagem, criatividade e 
alinhamento, o ambiente proposto serve de suporte para a 
criação do conhecimento. Mesmo não sendo a tecnologia que 
mantém uma CoP viva, ela tem grande importância nas relações 
e no compartilhamento de informações. Fica aqui como sugestão 
verificar se o capital social em ambiente bilíngue influencia na 
sustentabilidade da comunidade. 

O MooBi está disponível no endereço http://webgd.egc.ufsc.br 
para utilização de qualquer pessoa, basta se cadastrar e também 
futuras pesquisas. As tecnologias desenvolvidas e integradas no 
protótipo estão no repositório GitHub no endereço 
https://github.com/MoobiEgc em código fonte aberto. Essas 
tecnologias, por serem desenvolvidas com linguagens para Web 
(Java, Html5, CSS) podem ser integradas a qualquer plataforma 
Web, inclusive outros ambientes de ensino e aprendizagem. 
Espera-se que a comunidade possa reutilizar esses módulos para 
novas investigações e verificações, com melhorias e 

otimizações, sempre com foco na inclusão e acessibilidade na 
web.  
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