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RESUMO 

 

Um dos principais desafios do professor ao conduzir um curso é conhecer o nível de 

compreensão dos alunos em relação ao conteúdo exposto, isto é, saber o quanto de fato eles 

absorveram deste conteúdo. Conhecer prematuramente essa informação pode ser fundamental 

para a melhoria da qualidade do aprendizado, ao passo em que ações podem ser realizadas no 

intuito de reduzir as deficiências ainda no decorrer do curso. A evolução das soluções de 

informática, em especial na educação, já torna possível a construção de sistemas 

computacionais para a obtenção de informações em tempo real em sala de aula. Assim, este 

trabalho propõe uma aplicação Web por meio da qual os estudantes podem informar como 

avaliam o seu nível de aprendizagem em diversas etapas do curso, de forma que o professor 

pode modificar a sua metodologia de ensino com o intuito de obter um melhor desempenho 

dos estudantes. 

 

Palavras chave: Informática. Educação. Aplicação Web. Avaliação de aprendizagem. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios para o professor ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem é identificar com precisão o nível de aprendizado dos alunos em relação ao 

conteúdo ensinado. O conhecimento da percepção dos alunos sobre o próprio aprendizado em 

relação à matéria lecionada no decorrer de um curso é muito valioso, pois possibilita uma 

adaptação da metodologia de ensino às deficiências específicas da turma.  

Frequentemente, tal conhecimento só é obtido com os resultados das avaliações. 

Entretanto, se poucas avaliações são aplicadas, pode ser tarde demais para o emprego de 

medidas para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Por outro lado, a aplicação de 

muitas avaliações se mostra impraticável, devido à restrição de tempo para aplicação e 

correção. Uma solução desejável seria a participação periódica de todos os alunos da turma 

durante as aulas, indicando o quanto eles avaliam seu aprendizado. Porém, resultados 

distorcidos podem ser esperados, visto que, naturalmente, é uma solução desconfortável para 

muitos. 

Nos últimos anos, a utilização dos computadores como ferramentas educativas 

tem se proliferado dentro das salas de aula e instituições de ensino. A crescente facilidade de 

acesso a esses dispositivos aliada ao desenvolvimento da Internet e a melhora da capacidade 

de transferência de dados das redes móveis vem modernizando a natureza dos métodos de 

aprendizado e ensino atuais. Estudantes e professores estão, em sua maioria, familiarizados 

com os modernos equipamentos de informática. Ao passo em que estudos sobre soluções de 

tecnologia para melhoria do processo de ensino e aprendizagem evoluem, instituições de 

ensino tornam-se mais propensas a adotar tais soluções. 
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Alguns softwares observam a necessidade de comunicação em tempo real entre 

docentes e alunos, levando ao ambiente de ensino um novo panorama de interatividade. Tal 

necessidade não se deve somente aos benefícios que o aprendizado em grupo e a discussão de 

ideias podem gerar para os alunos. Um ambiente educacional interativo também oferece a 

possibilidade da avaliação de aulas e processos didáticos em tempo real.  

Assim, diante da evolução do uso de tecnologia em sala de aula, é possível 

vislumbrar programas de computadores como solução para o desafio descrito inicialmente, 

isto é, como uma forma pela qual os alunos possam participar da aula em caráter anônimo, 

fornecendo uma avaliação do seu conhecimento em tempo real. A possibilidade de enviar 

estas autoavaliações anonimamente confere ao aluno uma maneira confortável de comunicar 

fraquezas em relação a assuntos e aulas específicas, sem a necessidade de exposição pessoal 

através de perguntas e interrupções durante as aulas, o que, por ser um processo 

potencialmente intimidador, pode prevenir que as aulas e o desempenho dos alunos sejam 

realisticamente avaliados pelo professor sem se valer da aplicação de provas. 

Portanto, o presente trabalho propõe e descreve o sistema denominado Aprendi!, 

através do qual os estudantes podem, ao longo das aulas, prover, anonimamente, informações 

importantes acerca do seu aprendizado em relação aos conteúdos ministrados e, através da 

coleta e organização desses dados, fornecer ao professor, em tempo real, uma estimativa do 

aproveitamento dos alunos em sua turma, de forma que ele terá a possibilidade de realizar 

ajustes em sua metodologia de ensino. 

Com o intuito de avaliar e aprimorar o sistema, este foi utilizado em quatro turmas 

do curso regular de Ciência da Computação da Faculdade Farias Brito no primeiro semestre 

do ano de 2013: 

 Análise de Algoritmos, disciplina do sexto período ministrada pelo 

Professor Me. Maikol Magalhães Rodrigues. 

 Construção de Compiladores, disciplina do sétimo período ministrada pelo 

Professor Dr. Paulo Benicio Melo de Sousa. 

 Inteligência Artificial, disciplina do sétimo período ministrada pelo 

Professor Dr. Paulo Benicio Melo de Sousa. 
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 Redes de Computadores II, disciplina do sétimo período ministrada pelo 

Professor Dr. Vitor Almeida dos Santos. 

Este texto é dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo descreve a 

motivação deste trabalho, seus objetivos e metodologia empregada. No segundo capítulo, 

descreve-se o alicerce teórico da produção, abordando a maneira como a informática e a 

Internet são utilizadas como meios na educação atualmente. São discutidos alguns conceitos 

de sistemas Web e padrões de projetos, e apresentados alguns exemplos de sistemas 

educacionais. O terceiro capítulo descreve o projeto do sistema Aprendi!, expondo seu 

fluxograma de funcionamento, casos de uso e arquitetura. No quarto capítulo são abordados 

os aspectos gerais da implementação, expressando a razão da escolha de cada ferramenta: 

SQL Server, .NET Framework, EF (Entity Framework) e ASP.NET MVC (Model-View-

Controller). O quinto e último capítulo exibe as conclusões obtidas, bem como sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os conceitos mais pertinentes a 

uma melhor compreensão dos assuntos abordados neste trabalho. 

 

2.1.   Informática na Educação 

 

A popularização dos computadores pessoais e o desenvolvimento da tecnologia da 

informação faz com que o uso da informática no campo educacional venha se difundindo cada 

vez mais. Na era digital, a tecnologia tornou-se apoio indispensável em todo o contexto 

educacional moderno. Aliada ao desenvolvimento da Internet e a sua crescente melhora na 

capacidade de transferência de dados, a tecnologia informática tem modernizado 

progressivamente a natureza dos métodos de aprendizado e ensino atuais. 

De acordo com o departamento de tecnologia da informação da Universidade de 

Sheffield (THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD, on-line), no Reino Unido, a informática 

educacional é descrita como um campo interdisciplinar que tem progredido com o recente 

desenvolvimento do uso da Internet tanto como um ambiente de busca e compartilhamento de 

informações, como uma ferramenta para o ensino e o aprendizado.  Ela compreende duas 

áreas principais: primeiro, o estudo do impacto da utilização de recursos de informação, 

serviços, sistemas, ambientes e meios de comunicação digitais na aprendizagem e educação; 

em segundo lugar, o desenvolvimento de conhecimento prático e relevante relacionado a 

diversas formas de ensino e aprendizado através do uso da tecnologia da informação. 
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O uso de novas tecnologias, especialmente da informática, tem se mostrado muito 

útil no desenvolvimento de métodos eficientes para a educação e treinamento.  Combinado 

com experiências já existentes pode produzir verdadeiras inovações no ensino tecnológico e 

científico. Dentre elas, é possível citar: 

 Ajuda on-line imediata aos professores; um serviço bastante útil para 

escolas isoladas, eliminando a necessidade de transportar especialistas até 

lugares remotos. 

 Criação de comunidades virtuais de professores e outros educadores, onde 

temas específicos podem ser discutidos entre colegas vivendo em qualquer 

lugar. 

 O uso de bancos de dados de informações com alcance mundial. 

 Laboratórios digitais que auxiliam permitindo a experimentação com 

realidade virtual, sob diversas condições. 

 Sistemas de avaliação de treinamento, provendo retorno personalizado aos 

educadores e instituições de ensino. 

 Aplicações na pesquisa que permitem a integração entre especialistas de 

diversos campos. 

O desenvolvimento de abordagens de ensino baseado no uso da informática 

requer conhecimento em três áreas: sobre o tema específico a ser ensinado, sobre as técnicas 

educacionais específicas ao aluno e sobre o uso dos módulos apropriados de informática. Esse 

desenvolvimento é normalmente efetuado através do trabalho em equipe de especialistas de 

cada campo. Esse trabalho em equipe é melhor quando os especialistas de um campo são, pelo 

menos, familiarizados com os demais (MICHAELIDES, on-line). 

A Informática Educacional continuará a se expandir conforme proporciona 

ferramentas acessíveis e eficientes. Para o ensino de Ciência e Tecnologia, o uso da 

informática apresenta também a vantagem de facilitar o aprendizado eficaz sobre questões 

que são consideradas difíceis, seja porque são muito novas ou porque estão propensas à má 

compreensão. 
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2.2.   Internet na Educação 

 

Desde o início dos anos 2000, segundo pesquisa da Campus Computing 2000 

(THE CAMPUS COMPUTING PROJECT, on-line), a maioria dos professores universitários 

já utilizava serviços de e-mail para a comunicação com alunos, e aproximadamente um terço 

dos cursos universitários fazia uso de tecnologias de AAC (Aprendizagem Auxiliada por 

Computadores). Da mesma forma, Jones (JONES, on-line) relata que a grande maioria dos 

estudantes americanos possui computadores e dispositivos sem fio, com quase 80% destes 

acreditando que o uso da Internet melhorava sua experiência de aprendizagem. 

O potencial da AAC no contexto acadêmico encerra o impacto que novas 

tecnologias possuem para aprimorar aulas e ajudar professores a identificar deficiências ao 

lecionar, oferecendo a possibilidade de uma revolução nas dinâmicas preestabelecidas dentro 

da relação tutor-estudante. 

Mas até que ponto o uso da Internet pode impactar no sistema de educação 

superior? A disponibilidade de cursos de graduação à distância, às vezes totalmente on-line ou 

semipresenciais, já é uma realidade no cenário da formação acadêmica moderna. Com mais e 

mais estudantes aderindo a este modelo com o passar dos anos, professores e instituições de 

ensino buscam integrar o uso de mídias sociais aos seus cursos, como forma de interação e 

atualização fora de um ambiente escolar. 

A Internet engloba uma série de ferramentas essenciais para o desenvolvimento 

do currículo acadêmico, onde o uso do espaço virtual se consolida como principal ambiente 

para pesquisa, como veículo para aquisição de material didático e como território de debate e 

fomentação de ideias, além de fornecer soluções para diversos aspectos da vida escolar, desde 

sistemas de admissão em cursos, passando por métodos de avaliação de conhecimento, até o 

acompanhamento do desempenho de turmas, professores e alunos individualmente. 

O desenvolvimento de projetos na Internet que estimulam a utilização de mídias 

eletrônicas como instrumento educacional é um campo amplo e ainda pouco explorado em 

relação às necessidades de uma população que cresce demográfica e economicamente, com 

vastas possibilidades e o potencial de gerar mudanças cada vez maiores nos paradigmas de 

ensino.  
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Cabe aos desenvolvedores de tecnologia e às instituições de ensino se adaptar às 

novas exigências de uma sociedade moderna, cada vez mais dinâmica e em busca de 

integração comunicativa, possibilidade de gerar conteúdo próprio, obter informação de 

qualidade e que deseja reciclar seus conhecimentos e adquirir formação acadêmica e 

profissional de uma maneira dinâmica, livre e integralista. A Internet, com sua característica 

de mídia aberta e descentralizada, é o espaço perfeito para isso. 

 

2.3.   Sistemas Web 

 

A Internet revolucionou os meios de comunicação. Desde sua criação, em meados 

dos anos 60, a rede mundial de computadores tem tido grande destaque mundial, e nas últimas 

décadas alcançou um status icônico, tanto pela velocidade da troca de informações quanto 

pela participação ativa do usuário na criação do arcabouço de informações que compõem a 

rede. 

O aumento do número de usuários no final da década de 1990 até o começo da 

década de 2010 é ilustrada no gráfico da Figura 1. 
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Figura 1 – Porcentagem da População Mundial Usuária da Internet 

Fonte: GOOGLE, on-line 

 

Houve um salto de 0,05% da população mundial para 32,72%. Essa transição 

tornou praticamente dissociável a utilização do computador em conjunto com a conectividade 

à Internet. Com isso, muitos usuários passaram a utilizar o browser, aplicativo usado para 

acessar sites na rede. 

 Na década de 1990, havia um problema importante que ainda permanece 

atualmente, mas que foi solucionado parcialmente com a adoção dos sistemas Web. A maioria 

dos projetos naquela época, excetuando-se os de linha de comando, era feita utilizando-se o 

paradigma que hoje é conhecido como desktop application, em contraste com o paradigma 

Web application, ou sistema Web. Trata-se de um arquivo executável que geralmente abre 

uma janela onde o usuário pode operar. Na Figura 2, um exemplo de aplicativo usando o 

paradigma desktop. 
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Figura 2 – Aplicativo Desktop 

Fonte: MSDN, on-line 

 

Nessas telas, o usuário fazia o input dos dados, que geralmente eram salvos em 

algum tipo de banco de dados, usando as operações CRUD (Create, Read, Update and 

Delete). 

Um dos grandes problemas dessa maneira de criar aplicativos é que não há 

interoperabilidade entre diferentes SOs (Sistemas Operacionais). O exemplo da Figura 2 está 

sendo executado em um sistema Microsoft Windows. Isto implica que um aplicativo 

completamente diferente teria de ser criado para rodar em outro SO. Esta dificuldade torna-se 

crítica se a empresa dispõe de vários SOs diferentes, pois desenvolver um software específico 

para cada plataforma pode custar caro. 

Em 1991, deu-se início a criação do Java, linguagem que tinha como um de seus 

objetivos dispor de uma máquina virtual que serviria de intermediária para execução do 

código, facilitando a interoperabilidade. Seus criadores prometeram o conceito de WORA 

(Write Once, Run Anywhere). Com isso, foi reduzido o custo de se desenvolver aplicativos 

cross-platform, ou seja, que podem ser executados em plataformas distintas. 

Mas ainda havia algumas barreiras no desenvolvimento de aplicativos que 

realmente fossem capazes de executar independentemente da plataforma. Isso porque as 
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bibliotecas de janelas diferem fortemente entre os sistemas, fazendo com que fosse 

desenvolvida uma camada própria do Java para lidar com o problema, chamada Swing. 

Porém, o Swing, além de lento nos computadores da época, era limitado se comparado aos 

recursos nativos dos SOs.  

Ainda nessa época, algumas empresas começaram a desenvolver o conceito de 

intranet, ou rede interna. Essa rede servia para trocar informações entre os funcionários e para 

cadastro de dados relevantes ao negócio. 

Na Figura 3, é possível entender como funciona a organização geral de um 

sistema intranet. 
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Figura 3 – Sistema Intranet 

Fonte: Autor 

 

Esses sistemas foram os precursores dos sistemas Web. Um sistema Web é um 

sistema que utiliza as capacidades do browser para criar, visualizar, remover e modificar 

dados. As informações geralmente ficam descentralizadas, isto é, a máquina do usuário 

apenas exibe e envia requisições do servidor, enquanto este é responsável por processar e 

armazenar os dados. 

Originalmente, a Internet foi concebida para transmitir apenas textos. Mas com a 

melhoria das conexões e dos protocolos de rede, o HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

passou a ser utilizado para transferência de imagens e, mais recentemente, vídeos. Isso 

permitiu que uma infinidade de aplicativos pudesse ser desenhada na tela do browser, dando 
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uma versatilidade ao paradigma de Web applications que o desktop não possuía. A partir de 

então, bastaria ter um browser compatível com o SO e um sistema Web poderia ser acessado. 

Essas vantagens fizeram com que o desenvolvimento para plataforma Web se 

tornasse muito popular. Dentre as dez linguagens de programação mais populares, oito têm 

ferramentas para desenvolvimento Web (TIOBE SOFTWARE, on-line). Na Figura 4 são 

destacadas essas linguagens. 

 

 

Figura 4 – Ranking de Popularidade de Linguagens de Programação 

Fonte: Autor 

 

Martin Fowler escreveu em artigo recente sobre as vantagens e desvantagens da 

abordagem nativa em comparação à abordagem Web para dispositivos móveis. Para Fowler 

(FOWLER, on-line), “Os usuários esperam que a Web funcione da mesma forma em 

diferentes plataformas nativas, que de outra maneira teriam de dispor de interfaces gráficas 

que operam diferentemente.”.  

A maioria das desvantagens de uma abordagem Web citadas por Fowler são mais 

prementes nos dispositivos móveis, por atingirem, por exemplo, os dispositivos embarcados 
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(câmera, GPS (Global Positioning System) e etc.). Isto não ocorre nos desktops, visto que, 

dificilmente, um Web site irá usar dispositivos embarcados deles, e quando o fizer, pode 

utilizar de camadas de abstração para tal, como o Adobe Flashplayer, que permite o uso da 

webcam em Linux, Windows ou Mac. Recentemente, o HTML5 dispensou até mesmo a 

necessidade desses frameworks individuais, dando acesso direto aos dispositivos. 

Com os chamados Web designs responsivos, os sistemas Web ganharam mais um 

facilitador. Web design responsivo é uma abordagem para criação de Web sites que 

respondam ao dispositivo que os acessa, entregando o conteúdo apropriado para o usuário. Ao 

invés de projetar múltiplos sistemas para dispositivos de diferentes resoluções, esta 

abordagem projeta um único sistema, mas especifica como ele deve ser mostrado em vários 

dispositivos (STANFORD UNIVERSITY, on-line). 

As Figuras 5 e 6 ilustram o conceito de responsividade. Na Figura 5, há um Web 

site responsivo sendo acessado por um desktop. 

 

 

Figura 5 – Web Site Responsivo em Desktop 

Fonte: THE APP DEVELOPERS, on-line 
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Já na Figura 6, é perceptível a diferença do mesmo Web site sendo acessado por 

um Smartphone. 

 

 

Figura 6 – Web Site Responsivo em Smartphone 

Fonte: THE APP DEVELOPERS, on-line 

 

2.4.   Sistemas Web e Padrões de Projetos 

 

A evolução de aplicações Web como sistemas dirigidos a manipulação de dados 

tem justificado a necessidade de utilização de padrões de projetos na concepção de tais 

aplicações. Neste tópico são descritos dois dos principais padrões de projetos que são 

aplicados em sistemas Web e que fundamentaram a modelagem do sistema proposto neste 

trabalho: os padrões MVC (Model-View-Controller) e DAO (Data Access Objects). 
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2.4.1.   MVC – Model-View-Controller 

 

O padrão MVC foi criado na década de 70, no Xerox PARC (Palo Alto Research 

Center), por Trygve Reenskaug, tendo sido desenvolvido primariamente para a linguagem de 

programação Smalltalk (C2, on-line). Apesar de ter muitos anos de existência, esse padrão de 

desenvolvimento, ou design pattern, ainda é muito utilizado. Na computação, um meio onde 

os paradigmas se renovam rapidamente, este é um fato que reforça a eficácia da abordagem. 

O MVC é o padrão de facto de muitas linguagens e plataformas de 

desenvolvimento voltadas para a Web, como o Ruby on Rails (RAILSGUIDES, on-line) e 

ASP.NET (ASP.NET, on-line). 

O conceito reside em separar o aplicativo em três camadas de responsabilidade: 

model, view e controller. Esta separação permite que as responsabilidades sejam limitadas, 

tornando o código mais fácil de entender, manter e estender. 

 

 

Figura 7 – MVC 

Fonte: Autor 

 



16 
 

A Figura 7 ilustra como funciona o MVC. As setas tracejadas indicam associações 

que podem parecer evidentes do ponto de vista do usuário, porém não refletem o design real 

do software. 

Segundo Barnes (C2, on-line), um jeito fácil de entender MVC é pensar no model 

como sendo os dados, a view como a janela na tela e o controller como a cola entre os dois. 

A camada model trabalha primariamente com os dados. Representa conhecimento. 

Em suma, o model é responsável pelo armazenamento, recuperação e edição dos dados, ou do 

estado do sistema. Boa parte da lógica do sistema deve ficar nesta camada. 

A camada view é responsável pela exibição do estado do modelo. Quando 

utilizamos um sistema Web, a view é o que nos é apresentado no browser. Apesar de esta ser a 

parte que contém menos inteligência de código, é nela onde efetivamente o usuário interage 

com o sistema, fazendo com que alguns confundam o sistema subjacente com esta camada. 

Por isso, é crucial que as informações sejam organizadas de maneira fácil e as operações 

sejam claras para o usuário. 

O controller é responsável pela interação entre a view e model, controlando as 

requisições do usuário para alterar o estado do sistema ou visualizar uma determinada 

informação. Se o usuário deseja, por exemplo, remover uma entrada no model, podemos 

visualizar a operação da seguinte forma:  

I. Usuário clica em um botão “Excluir”, que está na view.  

II. Este botão, por sua vez, envia uma requisição para o controller. 

III. Por fim, o controller repassa a requisição para o model, efetivamente, 

mudando o estado do sistema.  

As boas práticas do MVC sumarizam as competências de cada camada na 

seguinte afirmação de Reenskaug (C2, on-line): “Nós precisamos de models espertos, 

controllers eficientes, e views burras”. Ou seja, a lógica deve residir no model¸ os 

controladores devem apenas repassar essas informações da maneira mais eficiente possível, e 

as views receber as informações e montar o que será exibido para o usuário. 
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2.4.2.   DAO – Data Access Object 

 

O padrão DAO define a parte do sistema responsável pela abstração da 

persistência e da recuperação dos dados. É o objeto ou interface que provê os métodos para 

comunicação com o banco de dados (ORACLE, on-line). Podem existir vários DAOs, para as 

diversas formas de persistência que o sistema venha a possuir. Por exemplo, um DAO pode 

cuidar do armazenamento de dados em forma de arquivos enquanto um outro trata do 

armazenamento em um banco de dados. A prática mais popular é implementar um DAO 

através de um ORM (Object-Relational Mapping). 

A essência geral de um ORM é acessar as entidades do banco como se fossem 

objetos. Desta forma, há uma facilidade para o programador que está habituado ao paradigma 

da Orientação a Objetos, automatizando o acesso a dados através da camada de abstração 

oferecida por um ORM. 

 

2.5.   Sistemas Web na Educação 

 

Nesta seção, serão apresentados alguns sistemas Web com foco educacional, que 

objetivam levar a atmosfera de aprendizado para uma esfera virtual, que pode acompanhar o 

aluno em qualquer lugar. Ao fim da seção, chega-se a uma análise comparativa entre os 

sistemas apontados e a proposta do presente trabalho.  

 

2.5.1.   ClassTalk (CLASSTALK, on-line) 

 

O ClassTalk permite ao professor se comunicar instantaneamente com seus alunos 

através de SMS (Short Message Service) ou e-mail, podendo enviar uma mensagem de até 

cento e sessenta caracteres para uma classe inteira imediatamente ou agendá-la para ser 

enviada em um momento futuro. 
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Figura 8 – Captura de Tela do ClassTalk 

Fonte: CLASSTALK, on-line 

 

Os alunos podem responder às mensagens do professor também por meio de SMS 

ou e-mail. A aplicação proporciona uma comunicação fácil e imediata entre professores e 

alunos, mesmo após o fim da aula. 

 

2.5.2.   Edmodo (EDMODO, on-line) 

 

Edmodo é uma plataforma de aprendizagem social destinada a professores, 

estudantes e pais. Com uma interface simples, possibilita aos seus usuários se conectarem 

através de classes virtuais. Tudo de forma privada com um sistema inteligente de classificação 

de conteúdo. 
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Figura 9 – Captura de Tela do Edmodo 

Fonte: EDMODO, on-line 

 

O professor está no centro dessa rede, desfrutando de vários recursos, como criar 

classes, anexar arquivos, enviar alertas, publicar enquetes, anunciar eventos e enviar 

mensagens. Os estudantes podem interagir nas classes virtuais das quais fazem parte, tendo 

acesso ao conteúdo disponibilizado pelo professor e uma gama de utilidades. Enquanto os 

pais podem supervisionar e acompanhar o desempenho de seus filhos. 

 

2.5.3.   Grockit (GROCKIT, on-line) 

 

Rede social com foco na preparação para testes padronizados. Possui uma 

abordagem colaborativa, onde o estudante exercita seus conhecimentos ao mesmo tempo em 

que colabora com outros usuários que estão se preparando para o mesmo exame. Procura 

integrar elementos de inteligência artificial com os seus serviços para se adaptar às 

necessidades específicas dos alunos. 
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Figura 10 – Captura de Tela do Grockit 

Fonte: GROCKIT, on-line 

 

Na visão do Grockit, as pessoas aprendem melhor com a dinâmica peer-to-peer ao 

invés da tradicional dinâmica professor-aluno. Com base nessa crença o sistema foi 

desenvolvido. 

 

2.5.4.   OpenStudy (OPENSTUDY, on-line) 

 

Rede social de aprendizado que apresenta uma coleção de grupos de estudos 

baseados nos mais diversos assuntos. Qualquer pessoa pode entrar nas discussões para 

aprender e interagir com outros usuários, independentemente de escola, localização, idade ou 

nível de conhecimento. 
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Figura 11 – Captura de Tela do OpenStudy 

Fonte: OPENSTUDY, on-line 

 

Acham-se disponíveis os mais variados temas para discussão, desde matemática 

até literatura e idiomas. 

 

2.5.6.   Análise Comparativa 

 

Os sistemas apresentados na Seção 2.5 têm por base a comunicação mútua entre 

seus usuários com um fim amplo: o estudo de determinada disciplina. Esta interlocução é 

realizada em caráter manifesto e subjetivo, através da troca de mensagens escritas, sujeitando 

seus usuários à exposição pessoal e à má interpretação. 
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A proposta deste trabalho possui escopo mais restrito, tendo foco na comunicação 

unidirecional partindo do aluno ao professor, comunicando o nível de compreensão do 

assunto tratado sob a perspectiva do primeiro. Tal locução é realizada em caráter anônimo e 

objetivo, através da escolha de alternativas preestabelecidas, poupando o discente de qualquer 

exposição ou má interpretação. 
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3.   PROJETO DO SISTEMA APRENDI! 

 

Neste capítulo será apresentado o projeto do sistema Aprendi!, com as diretivas 

essenciais para sua implementação. 

 

3.1.   Funcionamento do Sistema 

 

O funcionamento do sistema Aprendi! pode ser descrito como uma série de passos 

que contam com a participação do professor e dos alunos. Essa sucessão de passos retrata a 

maneira como o aluno manifesta o juízo que faz de seu aprendizado em relação ao conteúdo 

exposto, organizado pelo professor em “tópicos”. 

O sistema concebe cinco momentos diferentes para cada tópico, representados por 

“estados”: 

 Pré-Aula – Estado inicial do tópico. Representa um tema criado no sistema, 

porém não apresentado aos alunos. Não é passível de voto. 

 Aula – Representa o ponto no tempo imediatamente após o tópico ser 

apresentado. Os alunos devem avaliar seu aprendizado de acordo com o que 

foi assimilado em sala de aula 

 Pós-Aula – Representa o intervalo de tempo entre a aula e a aplicação da 

prova. Os alunos devem avaliar seu aprendizado de acordo com o que foi 
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assimilado nesse período, com plena liberdade de sobrescrever o voto 

quantas vezes acharem necessário. 

 Pós-Prova – Representa o intervalo de tempo entre a aplicação da prova e 

sua entrega. Os alunos devem fazer um juízo de como avaliam seu 

aprendizado após terem feito a prova. 

 Encerrado – Estado final do tópico. Representa um tópico fechado. Não é 

passível de voto. 

Dos cinco estados disponíveis, apenas três são sujeitos à qualificação pelo aluno: 

Aula, Pós-Aula e Pós-Prova. Nestes estados, o aluno pode avaliar o tópico pertinente 

escolhendo uma das opções disponíveis: “Entendi”, “Poucas dúvidas”, “Muitas dúvidas” e 

“Não entendi”. 

O fluxograma na Figura 12 ilustra o funcionamento do sistema. Seguido por uma 

sucinta explicação de cada passo: 
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Figura 12 – Fluxograma de Funcionamento do Aprendi! 

Fonte: Autor 

 

 Passo 1 – O professor cria o tópico referente ao conteúdo a ser ministrado. 

Ao ser instanciado, o estado do tópico é inicializado como Pré-Aula. 

 Passo 2 – O professor apresenta a matéria aos alunos. 

 Passo 3 – O professor avança o estado do tópico, que antes era Pré-Aula, 

para Aula, o que permite aos alunos votarem. 

 Passo 4 – Os alunos avaliam seu aprendizado a respeito da lição recém-

lecionada. 

 Passo 5 – Uma vez feita a primeira análise dos alunos, o professor avança o 

estado do tópico, que antes era Aula, para Pós-Aula. 
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 Passo 6 – Os alunos avaliam seu aprendizado em relação ao tópico 

relevante de acordo com o que assimilaram até então. O Passo 6 pode ser 

repetido indefinidamente até a aplicação da prova. 

 Passo 7 – Os alunos fazem a prova. 

 Passo 8 – Uma vez aplicada a prova, o professor avança o estado do tópico, 

que antes era Pós-Aula, para Pós-Prova. 

 Passo 9 – Os alunos fazem um juízo de como avaliam seu aprendizado após 

terem feito a prova. 

 Passo 10 – O professor avança o estado do tópico, encerrando-o. 

 Passo 11 – O professor entrega as provas corrigidas aos alunos. 

 

3.2.   Casos de Uso 

 

O sistema Aprendi! admite a interação com três atores: Administrador, Aluno e 

Professor. A partir do fluxograma definido na Figura 12 e da necessidade do administrador de 

fazer cadastro e manutenção dos dados principais, é possível definir o diagrama de casos de 

uso do sistema, como mostra a Figura 13. Para a realização de qualquer dos casos de uso, se 

faz necessário que os atores estejam autenticados. 
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Figura 13 – Diagrama de Casos de Uso 

Fonte: Autor 

 

A seguir, breve descrição de cada caso: 

 Fazer registro (Aluno) – Para ter acesso ao sistema, o Aluno precisa, antes 

de tudo, fazer o seu registro preenchendo os campos: “Nome de usuário”, 

“Matrícula”, “Senha” e “Confirmar senha”. 

 Mudar senha (Administrador, Aluno e Professor) – Efetua a mudança de 

senha preenchendo os campos: “Senha atual”, “Nova senha” e “Confirmar 

nova senha”. 

 Manter professor (Administrador) – Abarca as funcionalidades de criar, 

editar, deletar e exibir detalhes do professor. 

 Manter disciplina (Administrador) - Abarca as funcionalidades de criar, 

editar, deletar e exibir detalhes da disciplina. 
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 Criar turma (Administrador) – Cria uma nova turma vinculando uma 

disciplina a um professor, ambos previamente criados, e informando o 

semestre relativo àquela turma. 

 Editar turma (Administrador) – Altera os dados fornecidos na criação da 

turma. 

 Deletar turma (Administrador) – Apaga uma turma criada. 

 Exibir detalhes da turma (Administrador e Professor) – Exibe os detalhes 

referentes à turma, como os dados fornecidos em sua criação, nomes de 

usuário e matrículas dos alunos nela inscritos. 

 Fazer/Desfazer matrícula (Aluno) – Uma vez registrado, o Aluno pode se 

matricular nas turmas disponíveis ou desfazer sua matrícula. 

 Manter tópico (Administrador e Professor) – Fornece as funcionalidades de 

criar, editar, deletar, exibir detalhes e visualizar votos de um tópico. Uma 

vez instituída a turma, o Professor deve criar novos tópicos referentes aos 

temas das aulas. Ao editar, é possível mudar o nome e o estado do tópico. 

Os dados fornecidos na criação da turma pertinente, o nome e o estado 

corrente do tópico podem ser visualizados com a funcionalidade de exibição 

de detalhes do tópico. A visualização de votos reproduz a avaliação dos 

alunos, enumerando a quantidade deles que optou por cada alternativa 

disponível em cada estado passível de qualificação. 

 Votar tópico (Aluno) – Após criado o tópico, o Aluno matriculado na turma 

pertinente pode votar em cada estado passível de qualificação, optando por 

uma das alternativas disponíveis. 
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3.3.   Arquitetura do Sistema 

 

O sistema Aprendi! foi modelado conforme uma arquitetura MVC. 

Adicionalmente, a camada de modelo do sistema baseou-se em entidades propostas segundo 

um modelo DAO, o qual acessa o BD (Banco de Dados). 

 

 

Figura 14 – Arquitetura do Sistema 

Fonte: Autor 

 

As entidades envolvidas, pertencentes à camada de modelo, são descritas na 

Figura 15. 
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Figura 15 – Diagrama de Entidades 

Fonte: Autor 

 

A nomenclatura padrão é {Nome da Classe}Model, seguindo o modelo de 

convenção sobre configuração. Esta convenção, segundo Nicolas Chen (CHEN, on-line), 

“permite que novos programadores aprendam um sistema rapidamente”. Ele acrescenta: “uma 

vez que os desenvolvedores entendam a convenção de nomenclatura, eles podem rapidamente 

começar a desenvolver sem se preocuparem em escrever configurações pra fazer as coisas 

funcionarem”. Muitos frameworks para desenvolvimento ágil voltado para a Web se utilizam 

dessa convenção, como o Ruby on Rails e o próprio .NET, utilizado no Aprendi!. 

Segue uma sucinta descrição de cada entidade: 

 

3.3.1.  Turma 

 

A entidade “Turma”, TurmaModel, encerra o relacionamento entre um conjunto 

de alunos que cursam a mesma disciplina, sob a responsabilidade de um professor, em 

determinado semestre. 
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“Turma” é definida pelo atributo: 

 Semestre – Período letivo referente à turma. 

Atentando para a cardinalidade na Figura 15, observa-se que cada instância de 

“Turma” está diretamente relacionada com múltiplas instâncias de “Aluno”, AlunoModel, 

uma única instância de “Professor”, ProfessorModel, uma única instância de Disciplina, 

DisciplinaModel, e múltiplas instâncias de “Tópico”, TopicoModel. 

 

3.3.2.   Professor 

 

A entidade “Professor”, ProfessorModel, representa cada professor usuário do 

sistema. 

“Professor” é definida pelo atributo: 

 Nome – Denominação do professor. 

Atentando para a cardinalidade na Figura 15, observa-se que cada instância de 

“Professor” está diretamente relacionada com múltiplas instâncias de “Turma”, TurmaModel. 

 

3.3.3.   Disciplina 

 

A entidade “Disciplina”, DisciplinaModel, representa cada disciplina a ser 

cursada. 

“Disciplina” é definida pelo atributo: 

 Nome – Denominação da disciplina. 
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Atentando para a cardinalidade na Figura 15, observa-se que cada instância de 

“Disciplina” está diretamente relacionada com múltiplas instâncias de “Turma”, TurmaModel. 

 

3.3.4.   Aluno 

 

A entidade “Aluno”, AlunoModel, representa cada aluno usuário do sistema. 

“Aluno” é definida pelos atributos: 

 Nome – Denominação do aluno. 

 Matrícula – Sequencia de registro do aluno. 

Atentando para a cardinalidade na Figura 15, observa-se que cada instância de 

“Aluno” está diretamente relacionada com múltiplas instâncias de “Votação”, VotacaoModel, 

e múltiplas instâncias de “Turma”, TurmaModel. 

 

3.3.5.   Tópico 

 

A entidade “Tópico”, TopicoModel,  representa o objeto a ser avaliado pelo aluno 

matriculado em determinada turma, ou seja, um tema a ser qualificado de acordo com o seu 

entendimento.  

“Tópico” é definida pelos atributos: 

 Titulo – Denominação do tópico. 

 Estado – Ponto no tempo em que se encontra o tópico  
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Atentando para a cardinalidade na Figura 15, observa-se que cada instância de 

“Tópico” está diretamente relacionada com múltiplas instâncias de “Votação”, 

VotacaoModel, e uma única instância de “Turma”, TurmaModel. 

 

3.3.6.   Votação 

 

A entidade “Votação”, VotacaoModel,  representa o voto do aluno em relação a 

um tópico em um determinado estado, ou seja, o juízo do aluno a respeito de seu 

entendimento sobre determinado assunto em um dado momento no tempo. 

“Votação” é definida pelos atributos: 

 Aprendizado – Valor de juízo do aluno. 

 EstadoTopico – Ponto no tempo referente à votação. 

Atentando para a cardinalidade na Figura 15, observa-se que cada instância de 

“Votação” está diretamente relacionada com uma única instância de “Aluno”, AlunoModel, e 

uma única instância de “Tópico”, TopicoModel. 
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4.   ASPECTOS GERAIS DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados aspectos gerais da implementação do Aprendi!, 

apresentando cada ferramenta e realçando a razão de sua escolha. 

A arquitetura exposta na Figura 14 é detalhada com aspectos de tecnologias 

adotas no sistema Aprendi! na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Implementação do Sistema 

Fonte: Autor 

 

Nas seções que se seguem são descritas as ferramentas ilustradas na Figura 16. 
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4.1.   SQL Server 

 

O SQL Server é um dos SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados) 

mais utilizados no ambiente corporativo, com uma fatia de mercado chegando a 27% no 

cliente e 36% no servidor (FGV, on-line). O Entity Framework possui alta compatibilidade 

com o SQL Server que, por esse motivo foi escolhido como o SGBD da aplicação. 

Há também um quesito facilitador no lado da integração contínua: o servidor 

escolhido para hospedar o Aprendi! já possui uma versão gratuita do SQL Server na nuvem, 

permitindo que o espaço de armazenamento ganhe ainda mais elasticidade. 

 

4.2.   .NET Framework 

 

Na programação de computadores, um framework é uma camada de abstração que 

provê interfaces, classes e seus respectivos métodos e propriedades de forma a solucionar 

problemas genéricos e recorrentes, deixando que os programadores aumentem sua 

produtividade, se preocupando com soluções de mais alto nível. Segundo Riehle (RIEHLE, 

on-line) os frameworks “prometem uma maior produtividade e menor tempo de entrega no 

desenvolvimento de aplicações através de planejamento e reuso de código”.  

No caso específico de aplicativos Web, os frameworks provêm, tipicamente, 

funcionalidades básicas, tais como gerenciamento de sessões de usuários e sistemas de 

templates para uma padronização visual. Os frameworks Web também permitem acesso ao 

chamado data caching, que armazena as informações mais utilizadas pelo sistema para que 

possam ser enviadas de maneira mais rápida, sem a necessidade de gerar o conteúdo 

novamente a cada requisição. Isto poupa tempo para o usuário final e permite que a sua 

experiência seja otimizada, o que deve ser sempre um objetivo para os programadores de 

sistemas. 

O sistema Aprendi! foi desenvolvido com tecnologias do .NET  Framework. 

Segundo definição da Microsoft (MSDN, on-line):  
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O .NET Framework é uma plataforma de desenvolvimento popular para a criação de 

aplicativos para Windows, Windows Store, Windows Phone, Windows Server e 

Windows Azure. A plataforma .NET Framework inclui as linguagens de 

programação C# e Visual Basic, o Common Language Runtime e uma ampla 

biblioteca de classes. 

Esta “ampla biblioteca de classes” citada é bastante utilizada no Aprendi!, pois 

todas as classes e interfaces de coleções (listas, dicionários, arrays, etc.) são as padrões do 

.NET, o que traz uma imensa facilidade na abstração de conceitos elementares de 

programação. Por exemplo, o tempo necessário para codificar, com bons algoritmos, uma 

estrutura de dados do tipo lista é economizado, visto que esta classe já está disponível. Há 

também todo o arcabouço de classes que compõe o próprio MVC e o Entity Framework, que 

poupam um tempo considerável na parte da implementação. 

Apesar de haver alguns projetos que portam o .NET para outros SOs, como o 

Mono (MONO, on-line), o Aprendi! usa o padrão para Windows, por haver disponibilidade 

de hospedagem gratuita para esse tipo de sistema, além da parceria existente entre a 

Faculdade Farias Brito e a Microsoft Academic Alliance, o que torna mais fácil a obtenção 

dos  softwares necessários, bem como a licença para utilizá-los. 

 

4.3.   EF – Entity Framework 

 

O EF é o ORM, ou Modelo Objeto-Relacional, para aplicações .NET 

desenvolvido pela Microsoft. A empresa (MSDN, on-line) detalha os potenciais impactos 

relativos à performance causados pelo EF. Apesar desses dados, a facilidade e a abstração 

providas por ele, justificam seu uso em sistemas cujo desempenho não é fator crítico, 

encaixando-se perfeitamente ao Aprendi!. 
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4.4.   ASP.NET MVC 

 

O MVC é um tema já abordado neste trabalho. E a plataforma ASP.NET possui 

uma implementação própria desse padrão de projeto, conhecida como ASP.NET MVC.  

A camada de modelo (model) possui uma relação direta com o EF, ao passo em 

que as entidades do modelo são definidas por esse framework.  

O controller é fornecido e gerenciado pelo próprio ASP.NET MVC.  

A camada de visão (view) contém as telas para interação com o usuário. A Figura 

17 apresenta a tela inicial disponível ao acessar a URL http://aprendi.apphb.com/. 

 

 

Figura 17 – Tela Inicial 

Fonte: APRENDI! 

 

Na Figura 18, a tela de autenticação, onde o usuário, uma vez registrado, deve 

preencher os campos de “Nome de usuário” e “Senha”, para ter acesso ao sistema. 

http://aprendi.apphb.com/
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Figura 18 – Tela Autenticação 

Fonte: APRENDI! 

 

Na Figura 19, a tela que exibe as turmas nas quais o aluno se encontra 

matriculado, além das turmas disponíveis para matrícula. O aluno pode desfazer sua matrícula 

ou se matricular em uma nova turma, clicando nos links “Remover” e “Matricular”, 

respectivamente. 
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Figura 19 – Tela Turmas 

Fonte: APRENDI! 

 

Na Figura 20, a tela que exibe os tópicos criados pelo professor em uma das 

turmas. Ao clicar no link “Votar”, o aluno é levado para a tela de voto, onde pode comunicar 

ao professor como avalia seu aprendizado a respeito daquele tópico em determinado estado. 
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Figura 20 – Tela Tópicos 

Fonte: APRENDI! 

 

Na Figura 21, a tela de voto, onde o aluno pode expressar seu juízo escolhendo a 

opção disponível que o melhor traduz. 
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Figura 21 – Tela Voto 

Fonte: APRENDI! 

 

E, finalmente, na Figura 22, a tela que é exibida ao professor para a apreciação de 

uma estimativa de aprendizagem da turma a respeito de um tópico em cada estado, mantendo 

em anônimo os autores dos votos. 
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Figura 22 – Tela Resultado 

Fonte: APRENDI! 

 

Vale ressaltar que o Aprendi! faz uso de um Web design responsivo baseado em 

CSS (Cascading Style Sheets), se adaptando a diversas resoluções, podendo ser acessado por 

uma gama de dispositivos, como desktops, tablets e celulares. A Figura 23 ilustra a 

visualização da tela de autenticação do sistema através de um smartphone. 
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Figura 23 – Tela Autenticação em Smartphone 

Fonte: APRENDI! 
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5.   CONCLUSÃO 

 

Os métodos educacionais têm se beneficiado com a presença de soluções 

computacionais dentro e fora da sala de aula. Entretanto, muitos desafios da educação ainda 

permanecem presentes no dia de hoje. Um destes desafios, enfrentados pelo professor ao 

longo de um curso, decorre da incerteza sobre o real nível de compreensão dos alunos em 

relação ao assunto abordado. Ter tal conhecimento precocemente pode ser a diferença entre o 

sucesso e o fracasso do curso. 

O educador dispõe de meios pouco eficientes para obter esta informação, como a 

aplicação de provas regulares e a participação voluntária dos estudantes. A pequena eficiência 

destes meios é explicada pela falta de tempo para aplicação e correção de provas com a 

regularidade necessária para se alcançar um resultado adequado, enquanto que os resultados 

derivados da participação dos alunos podem ser turvos, visto que a exposição pessoal é 

desconfortável para muitos. Para contornar estes obstáculos, o docente precisa desenvolver 

uma percepção aguçada, através de uma interação coletiva com a turma e individual com cada 

aluno. Ao passo em que tal habilidade é admirável, sua aplicação prática é difícil e os 

resultados podem não ser precisos sempre. 

Este trabalho teve como principal objetivo desenvolver o Aprendi!, um sistema 

Web através da qual os estudantes possam comunicar ao professor, em caráter anônimo, a 

percepção que têm a respeito do próprio nível de compreensão a respeito dos diferentes 

assuntos lecionados. Esta comunicação deve ser feita em três momentos diferentes: logo após 

a aula, no intervalo entre a aula e a prova, e logo após a prova. Desta forma, o docente passa a 

contar com uma estimativa de aprendizagem por parte dos alunos em tempo real, além de 

acompanhar o eventual progresso de sua turma decorrente de uma mudança por ele feita na 
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dinâmica de aula ou metodologia do curso, ao analisar os resultados obtidos de uma 

estimativa anterior.  

O processo de desenvolvimento do Aprendi! envolveu a definição de seu projeto – 

contemplando suas diretivas, requisitos e arquitetura – e a escolha das tecnologias a serem 

empregadas. 

A ferramenta foi aplicada em quatro turmas do curso regular de Ciência da 

Computação da Faculdade Farias Brito, com o intuito de se obter uma percepção inicial do 

seu funcionamento. Uma vez que fugia do escopo da proposta deste trabalho, métricas mais 

precisas sobre o seu uso não foram apuradas. Este e outros aspectos podem ser melhor 

investigados e estão relacionados nas seguintes propostas de trabalhos futuros. 

I. A criação de mecanismos de motivação para que alunos usem regularmente 

a ferramenta ao longo do curso. 

II. Uma avaliação do uso da ferramenta em turmas diversas e seu impacto na 

condução do curso. 

III. Aprimoramento da apresentação de resultados aos professores através da 

utilização de gráficos. 
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