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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Uma plataforma elástica para monitoramento de atividade veicular 

Resumo 

Este relatório apresenta um sistema de IoT para vídeo monitoramento aplicado a 
problemática de tráfego de veículos em vias e rodovias para Cidades Inteligentes com 
o propósito de fornecer aos gestores e governadores, informações acuradas sobre o 
trânsito de veículos em tempo real a partir de um painel de visualizações interativo. O 
sistema construído conta com um algoritmo de classificação baseado em características 
(Haar Cascade) para processar as informações de vídeo e um servidor para receber 
essas informações e posteriormente gerar as visualizações. O servidor é um instância 
de um cluster ElasticSearch com dois nós, capaz de distribuir o processamento e prover 
segurança à prova de falhas do sistema. 
 
Palavras-chave: Cidades Inteligentes, IoT, Elasticsearch, veículos. 

TITLE: An elastic platform for vehicle activity monitoring 

Abstract 

This report presents an IoT system for video monitoring applied to highways and roads 
traffic issues for Smart Cities to provide managers and governors with accurate real-time 
vehicle traffic information from an interactive dashboard. The built system has a feature-
based classification algorithm (Haar Cascade) to process the video information and a 
server to receive this information and later generate the visualisations. The server is an 
instance of a two-node ElasticSearch cluster capable of distributing processing and 
providing fail-safe system security. 
 
Keywords: Smart Cities, IoT, Elasticsearch, vehicles. 

Introdução 

A automação decorrente dos avanços científico-tecnológicos experimentados pela 
humanidade nas últimas décadas, desencadeou uma série de fenômenos positivos nos 
diversos segmentos da sociedade moderna, seja nos ambientes de trabalho, nos 
ecossistemas de relações interpessoais ou até mesmo nas atividades básicas para 
manutenção da vida humana. 

Com o advento das tecnologias modernas, buscou-se desenvolver e criar serviços que 
proporcionam um estilo de vida melhor para as pessoas. Com isto, as aplicações 
tecnológicas correntes atingem o escopo de todas as áreas da sociedade. Em especial, 
as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm se destacado nesse aspecto 
pela sua maneira agressiva de evoluir. 

Com as TICs, vieram os smartphones, sistemas de monitoramento e segurança 
inteligentes, procedimentos antes inimagináveis na medicina e processos industriais 
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consideravelmente otimizados. E ainda, surgiu um termo conhecido como “Internet das 
Coisas” (IoT do inglês, Internet of Things), que descreve o fenômeno de propiciar a troca 
de informação entre objetos denominados de “coisas” e plataformas por meio da 
interconexão entre sensores e atuadores (Marafie et al., 2018). 

A IoT está fortemente relacionada a chamada Indústria 4.0 no que tange ao enfoque na 
melhoria da eficiência e transformação industrial, que são os parâmetros principais 
deste novo conceito de indústria (Weyer et al., 2015; Lee et al., 2015). 

No escopo das aplicações de IoT no contexto das cidades, surge o termo de Cidades 
Inteligentes (em inglês, Smart Cities) que são formadas pela combinação de sistemas 
de comunicação ubı́quos, sistemas autônomos de gerenciamento, redes de sensores 
sem fio, uma infraestrutura de comunicação robusta, além da integração de diversos 
serviços que compõem o cerne dos centros urbanos (energia, transporte, saúde, entre 
outros) (Soheily-Khah et al., 2016). 

Um dos problemas que as grandes cidades enfrentam neste século está relacionado ao 
transporte e sua viabilidade. O número de veículos em todo o mundo aumentou de cerca 
de 900 milhões em 2006 para mais de 1 bilhão em 2014, devendo chegar a 2 bilhões 
até 2035 (Yang et al., 2014). 

A partir dos avanços e melhorias nos processos sociais das cidades que podem surgir 
do conceito de Cidades Inteligentes, este trabalho apresenta a aplicação de um de um 
sistema com uma arquitetura elástica e distribuída para monitoração da atividade 
veicular em centros urbanos. 

O termo “arquitetura elástica” refere-se ao fato de que tal arquitetura é altamente 
escalável, sendo possível utilizá-la em um fator de escala considerável fornecidas as 
condições mínimas de hardware e software necessárias para sua operação. Por outro 
lado, o caráter distribuído do sistema é marcado pela robustez e capacidade de 
computação paralela da aplicação que está inserida no contexto da arquitetura proposta. 

A aplicação consiste em um sistema que, através da visão computacional, fornece 
informações sobre tráfego em áreas monitoradas por vídeo, onde tais informações são 
transmitidas para um servidor em forma de logs, onde posteriormente são analisadas e 
mostradas em um painel interativo. 

 
Metodologia 

 

O sistema conta com uma primeira camada de monitoramento, que por sua vez também 
é responsável por capturar e pré-processar os dados, e uma camada de comunicação 
para transmitir os logs para o servidor. O servidor é responsável por tratar os dados e 
fornecer visualizações que podem ser úteis para o processo de tomada de decisão e 
detecção de potenciais anormalidades na via que está sendo monitorada. 

Na camada de monitoramento, foram implementados ferramentas para processar os 
dados fornecidos em vídeo e gerar logs que posteriormente são enviados para o 
servidor. A implementação desta camada foi realizada na linguagem de programação 
Python, devido à sua simplicidade e robustez para abordar o problema em questão. 
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Como prova de conceito, foi implementado um algoritmo capaz de capturar o instante 
em que carros atravessam um ângulo de visão específico de uma câmera posta de 
forma a capturar o movimento na via de trânsito. O algoritmo de visão computacional 
utilizado na implementação da camada de monitoramento foi o Haar Cascade, que 
consiste em um algoritmo de classificação que considera regiões retangulares vizinhas 
em um local específico em uma janela de detecção, soma as intensidades de pixel em 
cada região e calcula a diferença entre essas somas. Essa diferença é então usada para 
categorizar subseções de uma imagem (Papageorgiou et al., 1998). 

A segmentação e tratamento da imagem que posteriormente é utilizada no algoritmo de 
classificação foram realizados utilizando a biblioteca OpenCV. Essa biblioteca foi 
escolhida por ter um código aberto e ser de fácil utilização e também por possuir funções 
robustas, o que é importante dada a complexidade da tarefa de processar imagens em 
tempo real. 

Para facilitar o processamento, os quadros de vídeo capturados são postos em uma 
escala de cinza a fim de reduzir a complexidade de análise padrão derivada da escala 
de três filtros (RBG). Após isso, as imagens são passadas no classificador que então 
indicará se há ou não a presença de um ou mais veículos na via no instante em que as 
imagens foram capturadas. 

Após a etapa de processamento e classificação, uma mensagem em forma de log será 
transmitida na camada de comunição via protocolo UDP, que terá como destino um 
servidor, onde os dados ficarão guardados e serão processados para visualização em 
um painel. 

O servidor que recebe é composto por três serviços responsáveis por ingerir os dados, 
gerênciá-los e prover visualizações das informações obtidas. Esse ecossistema é 
formada pela chamada Elastic Stack, que é composta pelas aplicações ElasticSearch, 
Logstash e Kibana (ELASTICSEARCH B.V., 2019). 

O serviço ElasticSearch, é um mecanismo distribuído de pesquisa e análise RESTFul 
altamente escalável. Tal mecanismo permite que seja combinada e executada diversos 
tipos de pesquisa sobre dados estruturados ou não-estruturados, geográficos e/ou 
métricos. 

Por outro lado, o Logstash é um pipeline de processamento de dados do lado do servidor 
que insere dados de várias fontes simultaneamente, os transforma e envia para um 
gerenciador, como o ElasticSearch. 

E por último, a aplicação Kibana permite que sejam gerados gráficos, tabelas, mapas e 
indicadores a partir dos dados contidos no ElasticSearch. 

Com a composição de todos esses elementos, obteve-se um ecossistema robusto para 
ingestão, processamento, visualização de dados. 

 
Resultados e Discussões 
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Devido a falta de boas fontes de vídeo-monitoramento fornecidas pelas prefeituras 
municipais do Brasil, para validar o modelo de classificação e o desempenho do sistema 
perante a entrada de dados, foram utilizadas imagens gravadas de monitoramento de 
vias encontradas na internet. 

O algoritmo de classificação utilizado para detectar veículos trafegando na via, obteve 
uma boa performance, porém, devido a sua natureza simplista, o mesmo teve 
problemas de detecção em situações em que mais de 3 veículos trafegam 
simultaneamente sobre área da via em que o mecanismo de processamento de imagens 
atua. Isso certamente é algo que deve ser revisto em trabalhos futuros, dado que implica 
em uma performance pobre do sistema frente a áreas urbanas com tráfego muito denso. 

Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios no que diz respeito ao funcionamento 
da composição de todas as camadas que constituem o sistema. Em outras palavras, a 
comunicação em todas as fases do processo de análise não mostrou falhas aparentes. 

E ainda, com a capacidade de distribuir o processamento dos dados para múltiplos nós 
em um cluster através da aplicação ElasticSearch, o sistema apresentou um bom 
resultado no quesito de segurança e agilidade no processamento da informação. 

O produto final do presente trabalho, que é o painel de visualizações, é composto por 8 
quadros que fornecem informações sobre o número de veículos que trafegam a via entre 
um determinado intervalo de tempo, sobre a duração de tempo para o processamento 
de cada quadro de vídeo, número de grupos de veículos que simultaneamente trafegam 
sobre a região analisada da via, número de veículos por segundo que trafegam na via. 
E ainda, é possível visualizar todas essas informações a partir de filtros. 

 
Conclusão 

 

Dados os desafios relacionados à mobilidade urbana que nossa sociedade moderna 
enfrenta, sistemas como o proposto por esse trabalho buscam superá-los, ou pelo 
menos reduzir seus efeitos sobre a população. 

Como uma primeira etapa para um projeto ainda mais abrangente, foram utilizadas 
métricas de contagem de veículos, tempo de detecção, segurança e persistência do 
sistema. Entretanto, abordagens ainda mais complexas podem ser consideradas tendo 
por exemplo informações sobre os modelos dos veículos, placas, obstáculos na via 
(semáforos, lombadas, retornos etc.), condições climáticas, dias especiais (feriados, fins 
de semana etc.), temperatura e assim por diante. Essas são apenas possíveis maneiras 
de tornar a análise de trânsito ainda mais eficiente e completa. 

A princípio, já com a aplicação desenvolvida, entidades e governos são capazes de, 
dadas as condições favoráveis de vídeo monitoramento, quantificar exatamente 
gargalos em rodovias, pontos críticos no trânsito em qualquer hora do dia, gerenciar o 
fluxo nas ruas de forma dinâmica e até mesmo elaborar métricas para quantificar o bem 
estar social urbano e rodoviário. 

Devido a natureza paralela e distribuída com que os dados são processados no servidor 
ElasticSearch, também é possível estender a aplicação para grandes quantidades de 
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dados (Big Data), o que corrobora com a tendência natural do aumento do volume de 
informações a medida com que as análises requeridas se tornam mais robustas e 
holísticas. 
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ORIENTADOR: IVANOVITCH MEDEIROS DANTAS DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Uma aplicação embarcada para o reconhecimento de placas veiculares 

brasileira em stream de vídeo e em tempo real 

Resumo 

Este relatório apresenta uma solução de baixo custo para reconhecimento automático 
de placas em streaming de vídeos. Todo o algoritmo pode ser executada através de um 
smartphone Android ou Raspberry Pi, por meio da API Mobile Vision da Google, que 
apresentam índices de eficiência e eficácia satisfatórias, podendo executar em até 
200ms. A solução faz parte de uma plataforma cujo propósito é reconhecer placas em 
tempo real e buscar em bases externas por informações sobre os veículos, como: cores, 
situação, dono, etc. 
 
Palavras-chave: Android, Raspberry Pi, Reconhecimento Automático de Placas, 

streaming 

TITLE: An embedded aplication for Brazilian license plate recognition in real time. 

Abstract 

This report presents a low-cost solution for automatic license plate recognition in 
streaming videos. The entire algorithm can be executed via an Android smartphone or 
Raspberry Pi, via Google's Mobile Vision API, which has satisfactory efficiency and 
effectiveness rates and can be executed within 200 ms. The solution is part of a platform 
whose purpose is to recognize license plates in real time and search on external bases 
for information about the vehicles, such as: colors, situation, owner, etc. 
 
Keywords: Android, Raspberry Pi, Automatic License Plate Recognition, streaming 

Introdução 

A extração automática do conteúdo das placas de automóveis a partir de imagens 
viabiliza uma vasta quantidade de aplicações. Para agentes de segurança dos centros 
urbanos, por exemplo, permite identificar veículos roubados ou irregulares, monitorar 
vias para multar precisamente motoristas infratores e controlar o acesso a 
estacionamentos (Corneto et al., 2017). 

Os métodos para solucionar esse problema, geralmente referenciados como de 
Reconhecimento Automático de Placas (RAP) ou, em Inglês, Automatic License Plate 
Recognition (ALPR), consistem em, dada uma imagem, executar três etapas: 
localização da placa na cena, segmentação dos caracteres e reconhecimento óptico dos 
caracteres segmentados. Com frequência, esse fluxo necessita incorporar 
processamentos intermediários, com vistas a eliminar ruídos derivados das condições 
da captura ou do próprio método. 
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Em produção recente, (Corneto et al., 2017) obtiveram 92.55% de acerto na detecção 
de placas e 88.40% na detecção de dígitos, com tempo médio de 0.5s, utilizando 
classificadores em cascata para a localização da placa; algoritmos de limiarização, 
projeção, detecção de contornos e morfologia matemática para a segmentação; e um 
critério sobre transição de pixels para o reconhecimento. 

Contudo, a maioria dos trabalhos não apresentam resultados que lidam com stream de 
vídeos ou apresentam trabalhos que sejam factíveis a execução do RAP. Por isso, neste 
trabalho objetiva-se mostrar algoritmos que possam ser performados em smartphones 
Android e Raspberry Pi. 

 
Metodologia 

 

A abordagem tradicional para lidar com o reconhecimento automático de placas de 
licenciamento baseia-se em três etapas: detecção da placa na cena, segmentação dos 
caracteres de cada placa e reconhecimento ótico de cada caractere. A performance 
desse 

fluxo de execução geralmente encontra, na primeira etapa, um gargalo que prejudica a 
execução em dispositivos de capacidade limitada, como são os smartphones. 

Tendo isso em vista, decidiu-se por adotar outra estratégia: dada uma cena, aplicar um 
algoritmo eficiente de reconhecimento de textos -- neste caso, o provido pela Mobile 
Vision API -- para capturar todas as cadeias de caracteres; em seguida, selecionar, 
utilizando um filtro específico, apenas as que conformam com o padrão esperado para 
o código de licenciamento dos veículos brasileiros; e, finalmente, refinar o resultado 
aplicando técnicas complementares. 

Desenvolvida pela Google, a Mobile Vision API fornece um framework para detecção de 
objetos em fotos e vídeos em aplicativos Android. Três detectores prontos são 
distribuídos com o framework: um para faces, outro para códigos de barra e outro para 
textos. O último, de interesse para a aplicação proposta, reconhece textos de qualquer 
língua latina, e utiliza três níveis de segmentação: bloco, como um conjunto de linhas; 
linha, como um conjunto de palavras no mesmo eixo vertical; e palavra, como uma 
sequência de caracteres também no mesmo eixo vertical. 

Neste trabalho, a aplicação Android da plataforma utiliza o detector de textos a nível de 
bloco 

sobre imagens capturadas diretamente da câmera do dispositivo hospedeiro. Para cada 
imagem, obtém-se um conjunto de blocos, cada qual contendo uma sequência de linhas. 
Cada linha é composta de uma sequência de palavras que demanda ser filtrada, 
objetivando identificar apenas as cadeias representantes de placas de licenciamento. 

Para selecionar uma linha válida, ou seja, uma placa, expressões regulares são 
aplicados de modo a verificar se os 3 primeiros símbolos tratam-se de caracteres e os 
4 seguintes são números. 
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Resultados e Discussões 

 

Para realizar a avaliação do método quanto a acurácia e eficiência foram utilizados 4 
datasets, sendo caracterizados por 481 imagens estáticas em um cenário de 
estacionamento, 2245 frames de um vídeo(5fps) do mesmo estacionamento, 5050 
frames de um vídeo(5fps) obtido de uma câmera pública e 930 frames de um vídeo(5fps) 
obtido a partir de uma câmera acoplada em um veículo em movimento. Todas as 
imagens juntas totalizam 4206 imagens, sendo 3725 delas de frames de vídeos, que 
somadas caracterizam um vídeo de 27’25’’. 

A análise da acurácia do sistema foi avaliado considerando que um veículo precisava 
ser detectado pelo menos uma vez em todo o vídeo. Sendo assim, em um total de 433 
veículos, 375 foram detectados corretamente, acurácia de 86.61%, além de obter média 
de 200ms por detecção, tornando factível a aplicação ser performada em sistemas 
embarcados com imagens vídeos de 5fps. Contudo, a eficiência ainda pode ser 
melhorada com a integração de hardwares adicionais a raspberry, como Intel Movidius. 

 
Conclusão 

 

Este relatório apresenta uma solução de baixo custo para reconhecimento automático 
de placas em streaming de vídeo. O método de reconhecimento automático de placas 
executado no aplicativo e na raspberry combina o reconhecedor de textos da Mobile 
Vision API, produzida pela Google, com filtro por expressões regulares e refinamentos 
específicos ao padrão brasileiro. O algoritmo se mostrou eficiente mesmo executando 
em smartphones, validando a viabilidade da solução. 

 
Referências 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um modelo para o combate no ambiente de Starcraft 

Resumo 

 

O plano de trabalho tinha como objetivo desenvolver um modelo de combate para o 
ambiente de StarCraft II, um jogo eletrônico de estratégia em tempo real (RTS) 
publicado pela Blizzard Entertainment. Esse modelo de combate consistiria de uma 
inteligência artificial treinada através de técnicas de aprendizagem por reforço. No 
entanto, ao analisar o panorama do plano de trabalho, o grupo de pesquisa considerou 
necessário o desenvolvimento de uma biblioteca modular de aprendizagem por reforço, 
para facilitar a futura implementação de modelos e os testes deles. A biblioteca, 
chamada de URNAI-Tools, foi desenvolvida, permitindo a implementação de diversos 
algoritmos de aprendizagem por reforço tradicionais, como Deep Q-Learning, Policy 
Gradient, Q-Learning, entre outros. Para validar a funcionalidade desses modelos foram 
feitos testes utilizando jogos mais simples que StarCraft II, como os jogos da biblioteca 
de aprendizagem por reforço OpenAi Gym disponível na linguagem de programação 
Python, validando-os com sucesso. Com a nossa biblioteca desenvolvida, o alicerce 
para o desenvolvimento de modelos de combate em StarCraft II foi estabelecido, sendo 
objetivo dos próximos planos de trabalho do Projeto dar continuidade ao 
desenvolvimento dessa biblioteca com um foco específico em StarCraft II, para enfim 
obter um modelo de combate funcional. 

 
 
Palavras-chave: Aprendizagem por Reforço, StarCraft II, Deep Q-Learning 

TITLE: Development of a combat model in the StarCraft environment 

Abstract 

 

The work plan had the objective of developing a combat model for the StarCraft II 
environment, a video game of real time strategy (RTS) published by Blizzard 
Entertainment. This combat model would be comprised of an artificial intelligence trained 
through reinforcement learning techniques. However, when analyzing the prospect of the 
work plan, the research group considered necessary the development of a modular 
reinforcement learning library, to facilitate the future implementation of models and their 
tests. The library, named URNAI-Tools, was developed, allowing the implementation of 
various traditional reinforcement learning algorithms, such as Deep Q-Learning, Policy 
Gradient, Q-Learning, among others. To validate these models we tested them using 
simpler games than StarCraft II, such as the games from the OpenAi Gym reinforcement 
learning library, available in the Python programming language, successfully validating 
them. With our library developed, the groundwork for the development of StarCraft II 
combat models is established, with the continued development of this library focusing on 
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StarCraft II being the goal of future work plans, with a final goal to reach a functional 
playing model. 

 
 
Keywords: Reinforcement learning, StarCraft II, Deep Q-Learning 

Introdução 

Jogos eletrônicos têm sido usados como ferramentas para teste de algoritmos e 
sistemas de Inteligência Artificial (IA) pela academia científica por décadas. Jogos são 
inerentemente bons ambientes para testes de IA por sua confiabilidade, devido a alta 
quantidade de jogadores utilizando-os e constante eliminação de bugs, e por sua 
segurança, uma vez que experimentos de IA em um jogo eletrônico não irão impactar 
aspectos importantes do mundo, o que não se pode dizer de experimentos com, por 
exemplo, bolsa de valores, carros autônomos, ou outras situações do mundo real. 

A medida que os sistemas de IA se aperfeiçoam a comunidade científica busca jogos 
cada vez mais complexos, para que possam ser testados aspectos diferentes e mais 
abrangentes da inteligência, necessários para resolução de problemas do mundo real. 
Recentemente, o jogo StarCraft II emergiu como um “grand challenge” para os 
pesquisadores de IA devido a sua alta complexibilidade e dificuldade (Deepmind, 2019). 

O ambiente do jogo StarCraft II é altamente complexo, sendo impossível programar de 
forma algorítmica um modelo que consiga jogar o jogo em um nível expert. Sendo assim, 
a saída da comunidade científica para esse problema é a utilização de técnicas de 
Inteligência Artificial (IA) (DeepMind, 2019). O objetivo do plano de trabalho era 
desenvolver um modelo de combate em StarCraft II utilizando técnicas de aprendizagem 
por reforço. No entanto, ao analisar as dificuldades relacionadas a testes em StarCraft 
II, o grupo de pesquisa decidiu desenvolver uma biblioteca em Python 3.6 para 
modularizar o desenvolvimento de agentes de IA baseados em aprendizagem por 
reforço. 

A biblioteca, chamada URNAI-Tools, modulariza a implementação de modelos de 
aprendizagem por reforço, permitindo que com poucas linhas de código possam ser 
selecionados os algoritmos de aprendizagem, o ambiente de aprendizado, e outras 
configurações. Além disso, a biblioteca também disponibiliza alguns algoritmos já 
prontos, como Deep Q-Learning, Policy Gradient, Q-Learning, entre outros. Além de 
algoritmos, disponibilizamos também a integração com ambientes de jogos já prontos 
para uso e teste, como os jogos da biblioteca Gym da OpenAi e o próprio Starcraft II. 
Além de facilitar a programação através da modularidade, a biblioteca também auxilia 
na avaliação dos resultados, através da geração de gráficos de desempenho das 
inteligências artificiais, compondo assim uma ferramenta útil para pesquisadores 
experimentando com aprendizagem por reforço, especialmente em ambientes de jogos 
eletrônicos. 

Com a biblioteca desenvolvida, foi necessário validar os algoritmos e os modelos de 
aprendizagem por reforço codificados. Entretanto, validá-la diretamente com StarCraft 
II seria ineficiente, já que o treinamento de um agente IA em StarCraft II pode demorar 
horas ou dias devido a demanda computacional do jogo, além de ser um ambiente 
extremamente complexo. Sendo assim, optamos por validar os algoritmos com 
ambientes mais simples, como os jogos da biblioteca de aprendizagem por reforço 
OpenAi Gym. Com esse novo objetivo em foco, testamos a biblioteca em diversos jogos 
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e validamos com sucesso seu funcionamento, permitindo então que o foco retorne a 
Starcraft II na continuidade do Projeto. 

 
Metodologia 

 

Após decidir mudar o foco do plano de trabalho para o desenvolvimento de uma 
biblioteca modular de aprendizagem por reforço, fizemos uma revisão sistemática da 
literatura científica, a fim de descobrir as melhores técnicas de aprendizagem por reforço 
que poderiam ser incluídas por padrão no repertório da biblioteca. 

Além disso, para desenvolver a biblioteca URNAI-Tools, foi necessário entender como 
cada parte de uma IA baseada em aprendizagem por reforço se relaciona e como elas 
podem ser separadas, a fim de permitir maior reusabilidade e flexibilidade no uso do 
código, garantindo a modularidade da biblioteca. 

Uma IA baseada em aprendizagem por reforço é chamada de Agente. Esses Agentes 
interagem com o ambiente através de ações previamente definidas pelos 
programadores, observam o resultado de suas ações no ambiente, e tem como objetivo 
maximizar uma função de recompensa, que geralmente também é definida pelos 
programadores, baseada no conhecimento prévio do que são resultados bons ou ruins 
no ambiente em questão. 

Após uma análise dos elementos que compõe um Agente IA de aprendizagem por 
reforço, chegamos a uma arquitetura com basicamente sete partes diferentes que se 
comunicam entre si: 

1. Treinador 
2. Agente 
3. Ambiente 
4. Modelo de Aprendizagem 
5. Construtor de Recompensa 
6. Construtor de Estado 
7. Empacotador de Ações 

O Empacotador de Ações permite definir diferentes espaços de ações, por exemplo um 
espaço de ação para o StarCraft II e outro para os jogos do OpenAi Gym. O Construtor 
de Estado age como uma representação de todas as informações do ambiente em que 
o agente está contido. O Construtor de Recompensa é a abstração do que é positivo e 
do que é negativo, feita com o objetivo de incentivar o Agente a agir de certa forma. O 
Modelo de Aprendizagem é o algoritmo matemático que define como o Agente irá 
aprender à medida que interage com o ambiente através das ações, como por exemplo 
o algoritmo de Deep Q-Learning. O Ambiente é, neste caso, o jogo com o qual o Agente 
está interagindo. O Agente é o algoritmo que interage com o Modelo de Aprendizagem 
e o Construtor de Recompensa. O Treinador faz a conexão entre o Agente e o Ambiente, 
permitindo um maior controle do treinamento (quantidade de partidas, tempo de jogo, 
etc), além de registrar o desempenho do agente através de gráficos. 

Além de definir a arquitetura da biblioteca, foi definida também a interface que seria 
utilizada para se comunicar com o jogo Starcraft II, a final de contas o objetivo da 
biblioteca é facilitar nossa implementação e testes de Agentes em Starcraft. Decidimos 
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utilizar a biblioteca PySC2, criada pela Deepmind para fazer a interface entre o jogo 
Starcraft e códigos Python, disponibilizada com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento 
de Agentes de aprendizagem por reforço. 

 
Resultados e Discussões 

 

Todos as sete partes definidas na metodologia foram codificadas e interligadas 
modularmente através da programação orientada a objetos, de forma que é possível 
trocar o modelo de aprendizagem de um Agente alterando apenas uma linha de código. 
Esse estilo de arquitetura nos permitirá ter uma flexibilidade maior quando se trata de 
testes com StarCraft II, uma vez que poderão ser preparadas dezenas de configurações 
diferentes para treinamento e teste sem a necessidade de reescrever algoritmos para 
cada situação específica. 

Além dessa arquitetura modular, também codificamos alguns algoritmos clássicos de 
aprendizagem por reforço, como Q-Learning, Deep Q-Learning e Policy Gradient, 
possibilitando que usuários da biblioteca possam rapidamente testar seus Agentes sem 
ter que codificar um modelo de aprendizagem do zero. Em conjunto com os algoritmos 
pré codificados, inserimos também a integração do módulo de Ambientes com alguns 
ambientes de jogos, como os jogos da biblioteca OpenAI Gym e o próprio Starcraft II. 

Com a arquitetura da biblioteca definida e seus algoritmos codificados foi necessário 
testar os algoritmos e as conexões entre as partes da biblioteca. Para isso, foram 
usados os jogos da biblioteca OpenAI Gym. Essa biblioteca contém diversos jogos 
simples e projetados especificamente para testes de algoritmos de aprendizagem por 
reforço. Validamos os algoritmos nos jogos Taxi-v2, FrozenLake-v0 e CartPole-v1, onde 
o CartPole é considerado um ambiente de testes clássico na literatura de aprendizagem 
por reforço (OpenAI, 2016), e Taxi e Frozenlake são jogos simples disponibilizados pela 
OpenAI para testes. 

A minha contribuição individual para o projeto consistiu de analisar os algoritmos de 
aprendizagem e testá-los em alguns jogos, como o jogo 2048, criado pela comunidade 
com a biblioteca OpenAI Gym (Gym 2048, 2018). Ao testar os algoritmos com o jogo 
2048, consegui validar com sucesso o algoritmo Deep Q-Learning, com o Agente de 
aprendizagem por reforço convergindo com cerca de 2000 partidas. Além disso, testei 
uma variação do Deep Q-Learning utilizando memória, para garantir que o algoritmo 
não se “esqueça” rapidamente dos comportamentos que aprendeu, e identifiquei erros 
na implementação do algoritmo, possibilitando a correção do mesmo. 

Além desses testes, o grupo de pesquisa testou esses e outros algoritmos em outros 
ambientes. Alguns resultados gerais dos algoritmos podem ser vistos a seguir: 

CartPole-v1 com Policy Gradient com duas camadas intermediárias de 10 neurônios: 
converge com 150 partidas. 

CartPole-v1 com Deep Q-Learning com duas camadas intermediárias de 50 neurônios: 
converge com 300 partidas. 

Taxi-v2 com Q-Learning: converge com 5000 partidas 
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Conclusão 

 

Com todas as ferramentas da biblioteca em mãos, foi testada a funcionalidade tanto dos 
Modelos de Aprendizagem quanto das conexões entre todas as diferentes partes da 
biblioteca, validando com sucesso os algoritmos atualmente implementados. 

Com a biblioteca URNAI-Tools em sua maior parte desenvolvida e os modelos validados 
por ambientes mais simples, o foco da Pesquisa se vira para utilizar as ferramentas 
desenvolvidas no ambiente de StarCraft II a fim de desenvolver um modelo capaz de 
jogar o jogo de forma similar a um ser humano. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramenta para a seleção automática de comitês para 

classificação em bases de alta dimensionalidade 

Resumo 

O Aprendizado de Máquina (AM) tem se popularizado nos últimos anos como uma 
abordagem eficiente para resolução 
de problemas. Existem na atualidade centenas de métodos de classificação, por 
exemplo, o que torna praticamente impossível 
analisar todos os possíveis resultados, dado que além de existirem muitos métodos, são 
muitas as configurações para cada 
um desses métodos. A partir desse problema, surgiu o conceito de Aprendizado de 
Máquina Automatizado (AutoML), 
uma técnica que busca entre diversas soluções, a melhor possível para um determinado 
problema, sem a necessidade de 
interferência humana. Este trabalho apresenta o PBIL (Population Based Incremental 
Learnig), um algoritmo de AutoML que utiliza 
a API da plataforma WEKA para buscar soluções (modelos) dentre um grande conjunto 
de possibilidades. O PBIL 
foi comparado com o Random Forest e XGBoost (métodos de comitês) e o MLP 
(classificador base). 
Nessa comparação, usamos uma medida de precisão preditiva muito forte (F-measure) 
para analisar o desempenho 
de classificação de todos os quatro métodos em 21 base de dados. 
 
Palavras-chave: Auto-Ml, Aprendizado de Máquina, Algoritmo Evolucionário 

TITLE: Tool development for automatic selection of committees for classification in high 

dimensional bases 

Abstract 

Machine Learning (ML) has become very popular recently as a robust approach to solve 
problems. There are 
hundreds of methods for classification tasks, for instance which makes almost impossible 
to analyze every possible result of each 
one of them. On top of that, there are many hyper-parameter settings for each one of 
these methods. Aiming to tackle this search problem, the concept of Automated Machine 
Learning (AutoML) has 
been proposed as a technique that searches for a good model (base classifier or 
ensemble) among many possible 
methods for a given problem without human interaction. This work presents the {\PBIL}, 
an AutoML algorithm designed 
to used over the WEKA's machine learning platform and its very simple configuration 
setting. The {\PBIL} was 
was compared against Random Forest and XGBoost (strong ensemble methods), and 
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MLP (robust base classifier). We 
used a very strong predictive accuracy measure (F-measure) to analyse the classifcation 
performance of all four 
methods over 21 datasets. 
 

  

 
Keywords: Auto-Ml, Machine Learning, Evolutionary Algorithm 

Introdução 

A classificação é uma tarefa de Aprendizado de Máquina muito popular, em que cada 
instância (objeto sendo classificado 
) consiste em um conjunto de recursos preditivos e uma variável de classe nominal ou 
discreta. Em geral, 
o objetivo de um algoritmo de classificação é aprender um modelo de classificação que 
pode ser usado para prever o 
valor da classe (rótulo) de uma nova instância, com base nos valores dos recursos 
dessa instância [Faceli et al. 2015] 

Várias décadas de pesquisa na área de classificação de dados produziram um grande 
número de algoritmos [Kotsiantis et al. 2007] 
. Porém, na prática nenhum desses algoritmos é o melhor para todos as bases de dados 
possíveis, pois 
o desempenho preditivo de um algoritmo é fortemente dependente das características 
da base de dados de entrada [Brazdil et al. 2009] 
, bem como das configurações de hiper-parâmetros do algoritmo. Isso cria um problema 
muito difícil de 
como escolher o melhor algoritmo de classificação para a base de dados disponível. 
Além disso, a busca do 
melhor algoritmo e sua configuração pode se tornar muito demorada [Ho and Pepyne 
2002]. 

Surgiu nos últimos anos uma abordagem promissora para lidar com a questão da 
escolha automática dos melhores classificadores e seus 
parâmetros de configuração [Thornton et al. 2013, Feurer et al. 2015, Olson et al. 2016] 
chamada de Aprendizado de Máquina Automatizado (do inglês Automated Machine 
Learning - AutoML). A grande maioria das abordagens utilizadas em AutoML fazem uso 
de técnicas de otimização na 
busca das melhores soluções. 

Além de classificadores "simples", os métodos de AutoML também podem utilizar 
classificadores do tipo comitê ( 
Ensemble). Nesse tipo de método, dois ou mais classificadores simples são usados de 
forma conjunta para obtenção de 
um modelo que classifique os dados de forma mais precisa. O fato de utilizar comitês 
na classificação de problemas 
, em geral, melhora a acurácia de classificação dos sistemas, mas por outro lado, 
aumenta substancialmente o 
espaço de busca [Mitchell 1997]. 
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Tendo como base esse contexto, foi proposto em 2018 um método de AutoML chamado 
PBIL [Xavier-Júnior et al. 2018]. 
Esse método foi apresentado como sendo uma ferramenta integrada à plataforma 
de Aprendizado de Máquina WEKA [Hall et al. 2009], e também mostrou uma análise 
comparativa 
(acurácia) com outro método de AutoML (Auto-WEKA [Thornton et al. 2013]). Contudo, 
não houve uma 
análise mais profunda com relação a utilização de classificadores robustos (e.g. MLP e 
SVM) 
ou métodos de comitês (e.g. Random Forest e XGBoost). 

A partir dessa lacuna deixada pelo trabalho supracitado, este trabalho visa fazer uma 
análise comparativa entre quatro métodos, 
sendo um classificador base (MLP), dois métodos de comitê (Random Forest e 
XGBoost) e um método 
de AUtoML (PBIL). Para tal, utilizaremos todas as bases reportadas no trabalho anterior 
e mais seis também 
retiradas de repositórios abertos. Além disso, este trabalho também abordará o 
funcionamento do PBIL e seus 
parâmetros de configuração dentro da plataforma WEKA. 

  

 
Metodologia 

 
O método de AutoML PBIL é baseado no Algoritmo Population-Based Incremental 
Learning (PBIL) proposto por [Baluja and Caruana 1995] 
e revisado por [Zangari et al. 2017]. O PBIL 
utiliza tanto classificadores base como comitês de classificadores na busca por soluções 
de classificação para determinada base de dados, 
e se baseia em uma abordagem probabilística para encontrar o melhor classificador de 
forma automatizada. Para fins deste trabalho 
, uma solução é a representação de um classificador (e seus parâmetros de 
configuração) ou de um comitê 
de classificadores (e seus parâmetros de configuração - e.g. classificadores base e 
respectivas configurações). 

O PBIL segue a seguinte lógica: 
Cada um dos n indivíduos (soluções candidatas) da população do PBIL pode 
representar um comitê ou um 
classificador base. Todos os métodos são oferecidos pela plataforma WEKA. As 
possíveis opções são divididas em dois tipos 
: (a) métodos de comitê: Random Forest (RF), AdaBoost (ADA), Bagging (BAG 
), Random Committee (RC), Stacking (STA), Vote (VT); e (b) classificadores base 
: BayesNet (NET), NaiveBayes (NB), Multilayer Perceptron (MLP), Suport Vector 
Machine (SMO), 
k-Nearest Neighbor (IBK), KStar (KST), Decision Tree (J48), Decision Table (DT 
), and Random Tree (RT). Todas as $n$ soluções são avaliadas através de uma função 
de fitness calculada 
sobre o conjunto de validação. 
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Após o fim da primeira geração, as p% melhores soluções são utilizadas para atualizar 
os vetores de 
probabilidade, favorecendo, dessa forma, a criação de novas soluções similares as 
melhores da primeira geração. Além 
disso, a taxa de aprendizado (t) também é utilizada na atualização dos vetores. 

A melhor solução de cada geração é armazenada, para que ao final da execução do 
PBIL, determinada por 
um critério de tempo, seja escolhida a melhor solução entre todas as armazenadas. 

É importante enfatizar que, a cada geração, a seleção das melhores p% soluções e a 
atualização 
dos vetores de probabilidade realizam uma espécie de direcionamento para que as 
próximas soluções geradas possam ter características mais semelhantes 
as soluções que obtiveram bons resultados. Neste sentido, a taxa de aprendizado (t) 
também é muito 
importante, pois: se for alta, pode tornar a convergência muito rápida e fazer o método 
ficar preso 
em um mínimo local; se for baixa, tornará a convergência uma questão mais demorada, 
o que pode 
inviabilizar convergência em termos de tempo, dado que o método também possui 
configurações relacionadas ao tempo de execução geral. 

Visando realizar uma análise comparativa mais abrangente, comparamos o {\PBIL} com 
dois algoritmos de comitê de classificadores 
(Random Forest e XGBoost), e com um classificador base robusto (Multilayer 
Perceptron - MLP). O algoritmo 
Random Forest (RF) tem obtido bons resultados em tarefas de classificação 
\cite{fernandez-delgado_ 
we_2014}. Já o XGBoost é um algoritmo que tem dominado recentemente a área de 
Aprendizagem de Máquina 
aplicada e as competições de Kaggle para dados estruturados ou tabulares 
\cite{Chen2016}. Por último, o 
MLP foi escolhido por ser um classificador base, que tradicionalmente apresenta 
resultados robustos em problemas de classificação. Desta 
forma, o conjunto de métodos para a realização dos experimentos é composto por: 
XGBoost; MLP; RF e {\PBIL}. 

Como todos os métodos são probabilísticos, foram escolhidas 5 seeds que determinam 
a execução de 
cada método sob uma semente numérica. Logo, para cada base de dados, há 5 
resultados por método 
, sendo considerado o valor médio desses resultados. Além disto, também foi usada 
como configuração de execução a 
abordagem de validação cruzada (cv). Para esta configuração, foram utilizados 5 fold 
cv (externo). Isto 
significa que, para cada seed, o método realizará 5 execuções, utilizando diferentes 
porções da base (4/5 e 1/5), 
onde a primeira porção é passada para o processo interno (10 fold cv) de treinamento 
e validação, 
enquanto que a segunda porção é reservada para testar a melhor solução. 
Ao final disso (5 fold cv - externo), o método executado retorna o valor médio de todo o 
processo. 
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Os experimentos foram executados em uma maquina virtual sobre o sistema 
operacional Ubuntu na versão 16.04 com as 
seguintes configurações: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4610 v4 @ 1.80GHz 
, 6 núcleos, e memória RAM com 6 Gb. Após a execução de cada método os resultados 
médios 
foram coletados e planilhados. 
Visando realizar uma análise comparativa mais abrangente, comparamos o PBIL com 
dois algoritmos de comitê de classificadores 
(Random Forest e XGBoost), e com um classificador base robusto (Multilayer 
Perceptron - MLP). O algoritmo 
Random Forest (RF) tem obtido bons resultados em tarefas de classificação 
[Fernández-Delgado et al. 2014]. 
Já o XGBoost é um algoritmo que tem dominado recentemente a área de Aprendizagem 
de Máquina 
aplicada e as competições de Kaggle para dados estruturados ou tabulares [Chen and 
Guestrin 2016]. Por último, o 
MLP foi escolhido por ser um classificador base, que tradicionalmente apresenta 
resultados robustos em problemas de classificação. Desta 
forma, o conjunto de métodos para a realização dos experimentos é composto por: 
XGBoost; MLP; RF 
e PBIL. 

Como todos os métodos são probabilísticos, foram escolhidas 5 seeds que determinam 
a execução de 
cada método sob uma semente numérica. Logo, para cada base de dados, há 5 
resultados por método 
, sendo considerado o valor médio desses resultados. Além disto, também foi usada 
como configuração de execução a 
abordagem de validação cruzada (cv). Para esta configuração, foram utilizados 5 fold 
cv (externo). Isto 
significa que, para cada seed, o método realizará 5 execuções, utilizando diferentes 
porções da base (4 /5 e 1/5), 
onde a primeira porção é passada para o processo interno (10 fold cv) de treinamento 
e validação, 
enquanto que a segunda porção é reservada para testar a melhor solução. Ao final disso 
(5 fold cv 
- externo), o método executado retorna o valor médio de todo o processo. 

 
Resultados e Discussões 

 
A tabela anexada apresenta os valores médios da métrica F-measure para XGBoost 
(2ª coluna), MLP (3ª coluna), RF (4ª coluna) e PBIL 
(5ª coluna). Como mostrado na última linha da mesma tabela, o PBIL conseguiu 
o mesmo número de vitórias que o XGBoost (maior valor de F-measure), enquanto que 
o Random 
Forest conseguiu uma vitória, restando ao MLP zero (0) vitória. 

Para realizar uma análise estatística dos resultados, os testes de Friedman e Nemenyi 
(post-hoc) foram 
usados para determinar se existe ou não uma diferença estatisticamente significativa 
entre as precisões preditivas dos métodos. Ambos os 
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testes são aplicados no nível de significância convencional de 5%. O teste de Friedman 
foi escolhido porque 
é não-paramétrico (evitando a suposição de normalidade), sendo baseado na 
classificação média dos quatro métodos em 
todos as bases de dados. Em caso de rejeição da hipótese nula, aplicamos o teste post-
hoc 
Nemenyi para avaliar se existe uma diferença significativa entre cada par de métodos. 
Isso é necessário porque o teste 
de Friedman compara os quatro métodos como um todo, sem indicar quais pares de 
métodos têm um desempenho significativamente diferente. 

O teste de Friedman produziu o valor de p = 0,000187, portanto a diferença entre as 
acurácias 
dos quatro métodos é estatisticamente significativa. As comparações entre pares 
usando o teste Nemenyi produziram apenas dois resultados estatisticamente 
significativos: XGBoost x MLP (0,000465) e PBIL x MLP (0,001908). 
Ou seja, não houve diferença significativa entre as acurácias de outros pares de 
métodos (XGBoost x PBIL, XGBoost x RF e PBIL x RF). 

  

 
Conclusão 

 
Neste trabalho foi proposto uma análise comparativa entre um método de AutoML 
({\PBIL}), dois métodos de comitê de 
classificadores (Random Forest e XGBoost) e um classificador tradicional (MLP). Além 
disso, foi mostrada a 
integração do referido método (AutoML) dentro da plataforma WEKA, dando enfase aos 
parâmetros de configuração. 

Em experimentos utilizando 21 bases de dados de classificação, no geral, os métodos 
{\PBIL} e XGBoost 
obtiveram os melhores desempenhos preditivos comparados com os outros dois 
métodos (RF e MLP). Sendo que cada método 
foi superior em 10 bases das 21. Contudo, o teste Nemenyi apontou que não houve 
diferença significativa entre 
os dois melhores métodos. 

Mesmo não havendo superioridade estatística, o {\PBIL}, como método de AutoML 
, provou ser eficiente na resolução do problema de seleção automática de métodos de 
classificação e seus hiper-parâmetros 
. Como uma direção para trabalhos futuros, seria interessante estender os experimentos 
para considerar outros métodos de Auto- 
ML. Outra direção de trabalho futura seria realizar experimentos com bases de dados 
muito maiores, usando recursos computacionais mais poderosos. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de modelo para cenários simplificados 

Resumo 

O projeto fundamenta-se na tendência mundial de estudar modelos de inteligência 
artificial aplicando em jogos digitais; mais especificamente concentrando-se nos 
modelos de aprendizagem por reforço. Como parte do objetivo maior de chegar a 
desenvolver um modelo baseado em aprendizagem por reforço para o ambiente 
complexo de StarCraft II, esta etapa inicial do projeto buscou aplicar modelos e 
desenvolver soluções simples com o objetivo de familiarização com o funcionamento 
dos algoritmos utilizados, bem como obter maturidade sobre os mesmos resolvendo 
diferentes problemas básicos presentes em jogos digitais. Os algoritmos que se 
destacaram mais no estudo foram majoritariamente os de aprendizado por diferença 
temporal: "Sarsa", "Q-learning" e o "Deep Q-learning"; todos testados sob os ambientes 
controlados da biblioteca "Gym" do OpenAI. Desta forma, os resultados aqui 
apresentados se mostram, como esperado, teóricos e em situação de progresso. 
 
Palavras-chave: Jogos digitais. StarCraft II. Aprendizagem por reforço. Algoritmos. 

TITLE: Simplified scenarios models development. 

Abstract 

The project is based on the worldwide trending of applying artificial intelligence models 
on digital games; more precisely focusing on the reinforcement learning models. As part 
of a bigger goal of possibly developing a reinforcement learning model for the complex 
environment of StarCraft II, this initial branch of the project aspired to apply models and 
develop solutions for getting used to the algorithm's funcionalities, as well as growing on 
the field by solving simplified and differente kind problems, usually found on digital 
games. The algorithms that stood out on the studying were the temporal difference 
learning ones: "Sarsa", "Q-learning" and "Deep Q-learning"; all tested under the 
controled environments from the OpenAI "Gym" library. Thus, the results shown present, 
as expected, a theoretical and in progress status. 
 
Keywords: Digital games. StarCraft II. Reinforcement learning. Algorithms. 

Introdução 

Jogos fornecem cenários ideias para explorar capacidades de inteligências artificiais 
(IA), pois sob um ambiente de regras fixas as técnicas de resolução de problemas 
podem ser desenvolvidas e analisadas antes de serem aplicadas em problemas da vida 
real. De acordo com os autores Glen Robertson e Ian Watson (2014), Laird e van Lent 
(2001) foram inicialmente quem levantou o chamado para pesquisadores testarem suas 
soluções de problema em video games, levando Buro (2003) a fazer o mesmo para a o 
gênero de jogos digitais denominados de "Estratégia em Tempo Real" (Real-Time 
Strategy, RTS em inglês). (Robertson & Walter, 2014) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 31 

 

Jogos de estratégia em tempo real são essencialmente cenários militares simplificados 
onde o jogador controla de forma direta e indireta muitas unidades e estruturas (que 
podem ser manuseadas para gerar novas unidades e estruturas) a fim de gerar poder 
de combate, através de comandos em "tempo real": conceito relativo as ações tomadas 
pelo jogador que não possuem intervalo. Estas ações devem ser tomadas portanto sob 
alguma estratégia a fim de derrotar o adversário, pois também inicia e está sujeito as 
mesmas condições. (Robertson & Walter, 2014) 

Estes jogos de RTS se tornaram portanto foco de diversos trabalhos científicos ao longo 
do tempo devido a grande complexidade envolvida nas tomadas de ações e quantidade 
de cenários possíveis resultantes. Devido a isto, RTSs são provavelmente os melhores 
ambientes meio para o ser humano evoluir suas IA e possivelmente atingir o nível 
humano em diversas tarefas. (Robertson & Walter, 2014) 

Aprendizado por Reforço por sua vez, é uma área de aprendizado de máquina na qual 
um agente (a máquina programada com este tipo de algoritmo) aprende por tentativa e 
erro a tomar decisões ótimas em situações específicas buscando melhorar sua 
pontuação (Sutton and Barto 1998). Pode-se pensar nesse cenário de forma análoga a 
um ser humano tentando aumentar sua pontuação em um jogo, onde as regras são pré 
definidas e sua pontuação depende somente de sua performance executando estas 
ações. Por isso, este tipo de técnicas se faz simples de aplicar em diferentes domínios, 
já que precisa somente de uma descrição da situação, possibilidade de ações e uma 
métrica de pontuação para as ações (Manslow 2004). 

StarCraft II pode ser visto para o RTS como o xadrez pode ser visto para o jogo de 
tabuleiro. Por ser um jogo tão referência na área, foi escolhido como algo de soluções 
no âmbito de aprendizagem por reforço. Devido sua complexidade, como elenca 
Robertson & Walter, há diversos algoritmos que podem ser utilizados na escolha de 
decisões no ambiente de StarCraft, assim como na decisão estratégica e 
reconhecimento de plano. Para fim do presente trabalho, só foi estudado algoritmos de 
aprendizagem por reforço. 

Portanto, em busca do entendimento do processo de criação de agentes inteligentes 
para atuarem em ambientes tão complexos como os de jogos RTS e identificar possíveis 
direcionamentos para a pesquisa de estratégias automatizadas e eficazes que venham 
a facilitar a aplicação em StarCraft II, foram iniciados estudos na área sob condições 
simplificadas a fim de fundamentar conceitos e dar inicio a aplicações práticas. 

A fundamentação teórica se deu utilizando artigos na área de aprendizagem de máquina 
por reforço para jogos digitais e StarCraft II. Como parte da atividade prática foram 
estudadas biblioteca e soluções em IA para jogos simples, por exemplo, jogos do Atari, 
assim como a criação de uma biblioteca que permitisse generalizar o processo de 
resolução destes jogos. 

A biblioteca se fez como um ponta pé inicial na área, a qual exige grande quantidade de 
algoritmos e soluções diferentes a serem aplicadas nos ambiente. A forma adotada de 
testar as soluções implementadas e testes realizados foi integralizando tudo na 
biblioteca de forma modular, que se eficiente suficiente na resolução de diversos 
problemas simples, facilitará o processo de atingir os objetivos mais complexos. 

 
Metodologia 
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Inicialmente foram pesquisados e adotados trabalhos referencias na área para servirem 
de referencial teórico ao qual poderiam ser consultados e usados como base durante o 
estudo da criação de modelos inteligentes. 

O aprendizado por reforço divide-se em duas formas de aprendizado: Monte Carlo e 
Diferença Temporal. No modelo de aprendizado Monte Carlo, a recompensa dada as 
ações tomadas pela inteligência artificial é calculada apenas no final do episódio, ou 
seja, em um jogo seria um número x de passos dados ou atingida uma determinada 
meta. Enquanto que o aprendizado por diferença temporal caracteriza-se pelo cálculo 
de recompensa a toda ação performada pela IA, modelo este utilizado em espaços 
contínuos, onde não há a ideia de fim próximo. 

A introdução das tarefas práticas buscou, portanto, concentrarem-se no modelo de 
aprendizado por diferença temporal, uma vez num espaço complexo de RTS cada ação 
consecutiva tem consequência nas próximas e o objetivo foi desenvolver IA capaz de 
melhor sua performance no ambiente de acordo que o tempo passa. 

A fim de aprimorar a teoria através da prática, foram estudados e implementados 
agentes disponíveis na internet em forma de curso didáticos, para que fossem 
entendidas primeiramente como os ambientes eram modelados e como as soluções 
eram criadas para os jogos a partir das ações disponíveis para cada ambiente. 

Os jogos utilizados para este fim foram os disponíveis no ambiente de jogos da OpenAI 
"Gym". Ambientes como "Taxi-v2", "FrozenLake" e "CartPole" foram alvos de estudo de 
modelagem de ambiente, recompensa e consequentemente aprendizado. Para estes 
ambientes foram testados dois algoritmos de aprendizado por diferença temporal: "Q-
learning" e "Deep Q-learning", algoritmos muito populares em aprendizado por reforço. 

Em paralelo com o constante estudo dos algoritmos, houve um processo de estudo da 
biblioteca sendo desenvolvida por parte da equipe da pesquisa. Não só da estrutura do 
software, como também do seu uso na solução dos jogos digitais por aprendizado por 
reforço. 

O processo de desenvolvimento da biblioteca consistiu em analisar como as soluções 
eram estruturadas e poderiam ser modularizadas, para assim permitir maior 
reusabilidade e flexibilidade no uso do código. Portanto os módulos básicos 
implementados foram: Criação do agente; Criação do ambiente; Modelo de 
aprendizagem; Recompensas; Estado do agente; Ações e por fim a junção de tudo para 
treinamento do agente; 

A criação do agente basicamente inicia um novo jogador para o jogo, este aqui chamado 
de ambiente, o qual precisa ser iniciado também. O modelo de aprendizagem é a 
matemática por trás do aprendizado, essencialmente determina como se fará o 
processo de aprendizagem do agente baseado nas iterações com o ambiente. As 
recompensas são como as ações do agente são avaliadas e dita para ele, que tenderá 
a sempre melhorá-las. O estado são todas as informações que determinam como o 
agente está inserido no ambiente. Por fim, as ações que são descrições de todas as 
possíveis ações no ambiente. 
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Todos esses elementos foram codificados e interligados de forma modular através da 
programação orientada a objetos, de forma que é possível trocar o modelo de 
aprendizagem de um agente, o tipo de um agente, tipo de recompensa ou modelo de 
aprendizado com poucos comandos. Esse estilo de arquitetura visionária para as futuras 
aplicações em StarCraft II, facilmente configurável em diferentes modos para 
treinamento de IA e testes, permitiu com que o estudo das soluções em jogos mais 
simples com "Q-leaning" e "Deep Q-learning" fossem implementadas e testadas. 

Todo desenvolvimento por parte do time se deu utilizando a linguagem Python 3.6 que 
conta com ferramentas que auxiliam no processo, assim como biblioteca como Keras e 
TensorFlow para facilitação na implementação inteligência artificial. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como resultado deste processo de pesquisa pode-se mencionar o desenvolvimento de 
uma base teórica necessária e capaz de fornecer compreensão dos algoritmos de 
aprendizagem por reforço, bem como realizar modificações nestes. Realizar teste e 
argumentar sobre os resultados encontrado e ainda discutir modelagem de espaço e 
recompensa para ações de um ambiente. 

Uma habilidade que demanda muito tempo é o processo de análise dos resultados e 
dos erros para uma determinado problema, pequenas alterações em modelos de 
aprendizagem podem resultar em resultados muito diferentes. O processo de examinar 
resultado portanto se fez uma tarefa constante e demorada, lembrando que o 
aprendizado do agente se faz por tentativa e erro. 

Isso leva a outro processo de aprendizagem, quanto ao tempo de convergência do 
aprendizado do agente, mesmo para problemas simples. A escala de tempo pode 
facilmente variar de horas para dias se aumentarmos pouco a complexidade do 
problema (se utilizado computador doméstico). 

Em conjunto com a equipe, houve tentativa de resolução de jogos diferentes para que 
suas soluções fossem apresentadas e discutidas em grupo. Aqui foi tentado resolver 
um problema clássico de controle, através do "Gym", conhecido como "moutain-car". 
Este ambiente consiste em um carro preso em um vale de dois montes, que para sair 
de lá o carro deve mover-se para frente e para trás a fim de subir a montanha e sair do 
vale por inércia do movimento contrário. 

Esse jogo é um exemplo de problema o qual não foi achada solução com os algoritmos 
utilizados em problemas mais simples. Sua complexidade é baixíssima, porém como 
encontrado na literatura do (Sutton and Barto 1998) a resolução exige algoritmos mais 
complexos que "Q-learning" e "Deep Q-Learning". 

Os testes e soluções, foram sempre visadas sob o olhar de performance e otimização. 
Devido os agentes muitas vezes demorarem para chegar em um aprendizado 
satisfatório, mesmo em ambientes simples, testes podiam tomar semanas em busca de 
uma performance ideal. 
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A biblioteca construída pelo time veio a facilitar este processo. Uma vez dominada seu 
funcionamento, esta abstrai os conceitos de aprendizagem por reforço por módulos 
tornando o aprendizado humano mais trivial, em formato de blocos. A realização de 
testes com diferentes parâmetros, ambientes, conjunto de ações e recompensas pode 
ser feito trocando apenas algumas linhas de código. 

Embora o uso dos algoritmos tenha sido facilitado através da biblioteca, é visível o 
gárgarlo de performance que este tipo de pesquisa atinge. Uma vez que os problemas 
teste só tenderão a aumentar e que computadores domésticos não tem processamento 
dedicado e eficiente para este tipo de tarefa foi visado utilização de um 
"supercomputador"(computador com super capacidade de processamento, especialista 
em resolver problemas imensos). 

Devido burocracia e amadorismo quanto ao uso desta ferramenta, ainda não foi atingido 
nenhum progresso nesse sentido. 

 
Conclusão 

 

O estudo baseado em problemas mais simples se mostrou importante na tentativa de 
conseguir chegar numa complexidade maior, pois um exemplo clássico de controle 
mostrou que havia limitação nas opções de algoritmos conhecidos e que mesmo em 
casos simples haverão problemas em que o agente não virá a aprender com um método 
que não condiz com o ambiente. Esta precisa ser finalizada com bastante segurança 
antes que haja alguma intenção de começar implementações utilizando o ambiente de 
StarCraft II. 

Portanto, a etapa inicial da pesquisa conclui-se tendo fundamentado a teoria e criado 
desafios para muito tempo. Foi possível aprender não só como os algoritmos são 
conceituados, como o aprendizado por reforço se estrutura e como é possível modelar 
um espaço para que um agente se torne especialista nele. 

Agora objetivos a médio prazo como realizar implementações de outros modelos de 
aprendizagem (não mais com "Q-learning"), testes em ambientes levemente mais 
complexos e testes utilizando o "supercomputador", se mostram pŕóximos de serem 
alcançados. 
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TÍTULO: Finalização da implementação da ferramenta Authoring Tool for Instructional 

Design - ATID 

Resumo 

A ATID Web –Authoring Tool for Instruction Design é uma aplicação desenvolvida com 
propósito de fornecer conjuntos de técnicas e recursos para o planejamento, 
implantação e monitoramento das atividades estudantis. A ferramenta possui a 
finalidade de apresentar um mecanismo que possibilita a personalização do ensino, 
tanto na modalidade presencial quanto na educação a distância, através da 
comunicação com diferentes ambientes virtuais de aprendizagem (atualmente com o 
Moodle ) e, por meio da engenharia pedagógica, prover serviços onde o perfil de cada 
aluno é levado em consideração, possibilitando com que um plano de aula 
personalizado possa ser planejado e implementado pelos responsáveis envolvidos. A 
ferramenta utiliza de uma notação gráfica para construção do sequenciamento de 
atividades, o que permite acompanhamento dos alunos em tempo de execução de forma 
facilitada, podendo promover a melhora tanto de alunos em risco de desistência e 
reprovação como também melhorar o próprio planejamento da disciplina por meio do 
Design Instrucional. 
 
Palavras-chave: atid. design instrucional. rede de atividades.Análise de Aprendizagem. 

TITLE: Implementation of Authoring Tool for Instructional Design Implementation - ATID 

Abstract 

ATID Web –Authoring Tool for Instruction Design is an application designed to provide 
sets of techniques and resources for the planning, implementation and monitoring of 
student activities. The tool has the purpose of presenting a mechanism that allows the 
personalization of teaching, both in classroom and distance education, through 
communication with different virtual learning environments (currently with Moodle) and, 
through pedagogical engineering, to provide services where the profile of each student 
is taken into account, enabling a personalized lesson plan to be designed and 
implemented by those involved. The tool uses a graphical notation for the construction 
of activity sequencing, which allows easy monitoring of students at runtime, and can 
promote the improvement of students at risk of dropping out and failing as well as 
improve the planning of the discipline itself through Instructional Design. 
 
Keywords: atid. instructional design. network activities. learning analytics. 

Introdução 

A última década assistiu um enorme crescimento no avanço tecnológico, o que impactou 
mudanças nas condutas pedagógicas e em diversas atividades sociais que a cada dia 
buscam se adaptar a constantes mudanças conseguintes no âmbito social. A 
assimilação da tecnologia no contexto educacional está cada vez mais comum com o 
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avanço dos anos, todavia, os existentes mecanismos que permitem auxiliar o 
acompanhamento de atividades acadêmicas e que sejam realizados interativamente 
são limitados e podem não ser adequados para todos cenários. 

O trabalho de Spoelstra et al. (2008) mostra que é necessário a criação de mecanismos 
de flexibilidade, como ações atômicas que são pontos de mudanças permitidas. A partir 
dos conceitos considerados, foi estabelecida uma solução que implementa o processo 
proposto denominada ATID – Authoring Tool for Instructional Design (Medeiros et al., 
2015). A ferramenta utiliza da notação gráfica de modelagem de processos de negócio 
para a construção do sequenciamento de atividades, que segue padrões para o 
desenho de processos, facilitando o entendimento do usuário para o acompanhamento 
e execução de tarefas que regem as regras para construção de um design instrucional 
bem formado de um curso, com seu sequenciamento de atividades e conteúdos, como 
também de atividades paralelas ou distintas e ainda as restrições de disponibilização de 
tais atividades ou materiais. 

 
Metodologia 

 

Com a finalidade de atender os objetivos do plano de trabalho, o projeto foi dividido em 
duas fases, complementares, que possibilitaram tal realização. De forma geral, as fases 
foram: Implementação e validação do grafo de alcançabilidade gerado pelo 
sequenciamento das atividades; e elaboração e implementação de meios para 
integração da ferramenta ATID com o AVA MOODLE. 

A primeira fase foi dedicada um estudo de grafos de alcançabilidade, algoritmos de 
validação e manipulação de dados do canvas gráfico disponibilizado na ferramenta para 
indicar ao usuário o motivo da rede está incorreta quando este evento ocorrer, bem 
como o local do problema na rede. Para a segunda fase, foi realizado uma pesquisa 
sobre soluções utilizadas na integração de sistemas, comunicação entre diferentes 
aplicações, e implementação das soluções idealizadas seguindo às práticas das 
metodologias ágeis utilizando o processo SCRUM, de forma interativa e definindo, a 
cada semana, as tarefas a serem realizadas naquela Sprint. 

 
Resultados e Discussões 

 

A construção do projeto permitiu com que a implementação das principais 
funcionalidades da ferramenta ATID na web fossem concluídas, e também a percepção 
que o público alvo da ferramenta não se restringe apenas ao público docente, mas 
possui potencial para ser usado por alunos e pais que estão interagindo, mesmo de 
forma indireta, com a aplicação no ambiente educacional. 

Apesar do Moodle ser integrado com uma solução que permite a comunicação com 
diferentes aplicações e tecnologias (Web Service), os recursos disponibilizados são 
limitados e não atendem a demanda do projeto para criação e acompanhamento das 
atividades estudantis, surgindo a necessidade da elaboração de um programa que 
instalado no ambiente virtual, forneça os recursos necessário para a ATID funcionar da 
forma correta. A criação de um programa específico para fornecer os recursos 
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necessários do ambiente virtual provê maior liberdade para a ATID, porém, aumenta o 
esforço necessário para manutenibilidade e agregação de novos ambientes virtuais, 
visto que um software específico pode ser necessário para cada ambiente virtual. 

 
Conclusão 

 

O acompanhamento das atividades por meio da integração com o ambiente virtual, 
permite que o docente personalize o Design Instrucional em tempo real, com base dos 
dados adquiridos da execução de uma turma anterior ou do próprio curso em execução 
pelos alunos, fazendo com que o desempenho dos alunos possa passar por melhorias, 
sendo identificados diferentes perfis e desenvolvidos diferentes caminhos a serem 
realizados no curso. 

Os próximos passos para consolidar a ferramenta é a realização de estudos de casos 
reais, que mostrem os pontos fortes, que devem ser ressaltados como também os 
pontos fracos que devem ser melhorados. A partir disso, algoritmos de Aprendizagem 
de Máquina serão utilizados não apenas para predição de desempenho como também 
para o entendimento dos diversos perfis existentes na turma. 

A ATID segue a ideia de software de código aberto e está disponível em repositório na 
internet a qualquer usuário que queira contribuir com o projeto: https://github.com/ATID-
PROJECT/. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e teste de carga de um ambiente interativo destinado a 

cursos de introdução à programação de computadores na modalidade EaD 

Resumo 

Esse trabalho apresenta parte de um estudo realizado para o desenvolvimento de uma 
ferramenta para mediação de aprendizagem de lógica de programação integrado ao 
material didático de cursos técnicos em TI, na modalidade EaD. Com vistas a identificar 
recursos semelhantes ao proposto neste trabalho, foram utilizados e avaliados as 
principais plataformas que têm caráter EaD e ofertam cursos voltados à programação 
de computadores. Em uma segunda etapa, com o uso da ferramenta JMeter para 
realizar testes de carga, simulando usuários simultâneos, na aplicação em 
desenvolvimento. Foram então analisadas 3 ferramentas: Codecademy, URI Online 
Judge e o site W3Schools. Ao realizarmos os testes na ferramenta desenvolvida foi 
observada a necessidade de um novo compilador, que foi desenvolvido na linguagem 
de programação Python e demonstrou resultados satisfatórios nos testes de carga. A 
ferramenta desenvolvida encontra-se, atualmente, em uso nos cursos técnicos do 
IMD/UFRN. 
 
Palavras-chave: EaD, Recurso interativo de aprendizagem, Lógica de programação 

TITLE: Development and load test of an interactive environment for introductory 

computer programming courses in distance education 

Abstract 

This paper presents part of a study carried out for the development of a tool for mediation 
of programming logic learning integrated with the didactic material of technical courses 
in IT, in the distance education mode. In order to identify resources similar to those 
proposed in this paper, the main platforms that have a Distance Education character and 
offer courses focused on computer programming were used and evaluated. In a second 
step, using the JMeter tool to perform load tests, simulating simultaneous users, in the 
application under development. Three tools were then analyzed: Codecademy, URI 
Online Judge and the W3Schools website. When we performed the tests on the 
developed tool it was observed the need for a new compiler, which was developed in 
Python programming language and showed satisfactory results in the load tests. The 
developed tool is currently in use in the IMD/UFRN technical courses. 
 
Keywords: Interactive Learning Resource, Programming Logic, Distance Education 

Introdução 
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A difusão de ferramentas voltadas ao ensino e aprendizagem dos conceitos básicos da 
computação (Scratch, Tynker, Code For Life, Code.Org) em qualquer espaço e a 
qualquer tempo, com vistas a formação de um perfil de estudantes autodidata, isso se 
dá na medida em que acredita-se que os nativos digitais possuem habilidades naturais 
para aprender a lidar com a tecnologia em seus diversos aspectos, técnicos e de 
usabilidade. Com isso, para manter um diferencial do que a Internet tem a oferecer, a 
formação do profissional de Computação em nível superior adota uma abordagem 
curricular próxima ao dos cursos de engenharia, com uma alta carga-horária de 
matemática e engenharia de projetos (LEITE, 2010). Contudo, é preciso ponderar que, 
assim como nas engenharias, as disciplinas que têm uma densa abordagem matemática 
levam a altas taxas de retenção por reprovação e desistência nos cursos. Uma solução 
para quem deseja ter uma formação básica em computação são os cursos de nível 
técnico, visto que estes têm uma abordagem mais próxima às demandas do mercado 
das Tecnologias da Informação (TI). 

A possibilidade de acesso a formação de nível técnico é ampliada pela modalidade à 
distância de ensino (Educação à Distância - EaD), o que possibilita a pessoas que têm 
a necessidade da formação técnica mas pouca disponibilidade ou flexibilidade de 
horário em sua rotina, ou até mesmo resida distante dos centros urbanos onde se 
concentram as instituições de ensino, terem acesso a cursos nas mais diversas áreas, 
devidamente certificados e reconhecidos pelas mesmas instituições que ofertam cursos 
presenciais (MUELLER, 2000). Porém, o fato de não ser presencial exige do estudante 
maior autonomia e responsabilidade sobre sua rotina de estudos, e exige da instituição 
que dê ao aluno o devido suporte para que a aprendizagem se efetive. Para tanto, 
atualmente, os cursos EaD têm como principal meio de comunicação os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA), nos quais os alunos têm à disposição uma interface 
de estudos, acesso a materiais didáticos e espaços para dúvidas e discussões em 
grupo. 

Contudo, é preciso levar em consideração o nível de conhecimento dos estudantes 
ingressantes em cursos de computação, dado que o processo de aprendizagem da EaD 
pode dificultar em alguns conteúdos, como é o caso da introdução a Lógica de 
Programação. Isso ocorre devido a necessidade de serem realizadas atividades práticas 
que demandam a instalação de softwares não integrados ao AVA ou, quando integrados 
ao AVA, que exigem uma conexão com a Internet de alto custo monetário ou inexistente 
em determinados locais. 

Diante do exposto, esse trabalho apresenta parte de um estudo realizado para o 
desenvolvimento de uma ferramenta para mediação de aprendizagem de lógica de 
programação integrado ao material didático de cursos técnicos em TI, na modalidade 
EaD, tendo como foco da pesquisa avaliar soluções de recursos de correção 
automatizada de algoritmos. Tal recurso já está atualmente sendo utilizado na disciplina 
de Lógica de Programação, ofertada no primeiro período dos cursos técnicos em 
Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (IMD/UFRN). Portanto, serão apresentadas as investigações acerca 
de soluções que disponham de um material instrucional e possibilitem ao aprendiz de 
programação interagir com o ambiente de aprendizagem por meio de uma ferramenta 
que seja, ao mesmo, eficiente e eficaz na análise das respostas do usuário e no envio 
de feedback. 

 
Metodologia 
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Com vistas a identificar recursos semelhantes ao proposto neste trabalho, foram 
utilizados e avaliados as principais plataformas que têm caráter EaD e ofertam cursos 
voltados à programação de computadores. Com isso, tinha-se como intenção identificar 
as demandas de infraestrutura exigidas ao estudante, ao mesmo tempo que eram 
investigadas soluções para que sejam contornados na plataforma em desenvolvimento. 

Em uma segunda etapa, com o uso da ferramenta JMeter para realizar testes de carga, 
simulando usuários simultâneos, na aplicação em desenvolvimento. Seguindo com a 
apropriação da arquitetura do software utilizado na disponibilização dos atuais materiais 
didáticos ofertados aos discentes dos cursos técnicos do Instituto Metrópole Digital, 
analisando as configurações dos softwares e tecnologias adotadas, realizando testes 
em ambiente controlado, observando o comportamento. Por fim, foi realizada a 
integração da ferramenta desenvolvida nesta pesquisa com o ambiente do material 
didático. 

 
Resultados e Discussões 

 

Visto que a metodologia desta pesquisa se constitui de duas partes complementares, 
os resultados e discussões serão apresentados em dois subtópicos: Análise das 
ferramentas semelhantes; e Resultados dos testes de carga na ferramenta desenvolvida 
para os cursos técnicos do IMD/UFRN 

Análise das ferramentas semelhantes 

O processo de análise das ferramentas semelhantes ao recurso que é discutido neste 
trabalho se deu de forma exploratória, ou seja, as ferramentas foram utilizadas pelos 
pesquisadores envolvidos e foram observados aspectos inerentes à EaD como: 
disponibilidade de material bibliográfico ou instrucional; recursos de interação para 
resolução de exercícios; e possibilidade de interação entre usuários. Todavia, é preciso 
salientar que havia-se a consciência que as ferramentas analisadas não 
necessariamente foram desenvolvidas com a intenção de servir de AVA para a 
realização de cursos de programação. 

URI Online Judge 

Grupos de estudantes de todo o mundo participam e colaboram com plataformas de 
“judge online”, como é o caso do URI Online Judge¹. Ferramentas como o URI têm como 
propósito estimular a prática de resolução de problemas com algoritmos 
computacionais. Para tanto, a plataforma URI disponibiliza, atualmente, mais de 1000 
problemas cujas soluções podem ser apresentadas em 11 linguagens de programação, 
e todos recursos estão disponibilizados de forma completamente gratuita. Como recurso 
para o engajamento dos usuários, o URI promove um ranqueamento dos usuários e 
ainda possibilita que os estudantes estejam vinculados as suas instituições, sendo 
possível ainda saber o ranking dos estudantes por instituição de ensino. É possível 
ainda que os professores, por meio do acesso acadêmico, criem turmas com indicações 
de exercícios e realize o acompanhamento do avanço dos alunos. 
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Uma forte característica da EaD presente no URI são os fóruns de discussão. Contudo, 
como um ambiente que visa a aprendizagem sem a necessidade da mediação docente, 
qualquer usuário pode criar e responder tópicos de discussões, apesar disso o URI não 
permite que sejam postadas soluções de problemas em seus fóruns. Ainda assim, como 
estratégia para disponibilizar soluções dos problemas do URI, que possuem 
identificadores próprios (figura 1), os usuários criam tópicos em outros fóruns de 
comunidades de entusiastas e estudantes de programação. Porém é preciso ponderar 
que, muitas vezes, a visualização da solução completa de um problema pode sim 
contribuir para a aprendizagem do sujeito que não foi capaz de chegar a tal solução sem 
ajuda, visto que os fóruns são movimentados, em maioria, por outros estudantes, as 
dicas e orientações podem causar mais dúvidas do que realmente saná-las. Isso ocorre 
porque o URI não se trata de uma ferramenta destinada à EaD, ou seja, a plataforma 
não disponibiliza nem tem a intenção de disponibilizar um recurso de mediação online 
que seria adequado à resolução de dúvidas com o auxílio de um docente. 

Figura 1 - Tela de visualização do problema no URI 

Um dos problemas observados com o processo de correção das soluções de problemas 
no URI é a exigência de exatidão no formato das respostas esperadas. Um problema é 
apresentado em em quatro partes: enunciado, modelo de entradas, formato da saída e 
exemplos de pares entradas/saídas. Isso pode parecer um conjunto de informações 
mais que suficientes para o desenvolvimento de uma solução para o problema descrito, 
mas ainda assim são comuns relatos como “Alguém pode me ajudar no que está de 
errado nesse código?” ou “GOSTARIA DE SABER ONDE EU ERREI” (textos retirados 
dos fóruns do URI). A plataforma disponibiliza uma explicação para cada uma das dez 
possíveis mensagens de feedback que podem ser apresentadas, no entanto, esses 
relatos dos usuários mostram que o feedback dado pelo “judge online” acerca da 
resposta submetida pode, muitas vezes, não ser claro para o usuário, confundindo-o 
mais que auxiliando na busca pela resolução do problema. A existência de um professor 
mediador, na EaD, é o que possibilita ao estudante ter alguém a disposição para sanar 
esse tipo de dúvida, cujo cerne do problema está na compreensão do funcionamento da 
ferramenta e não na resolução dos exercícios propostos. 

Codecademy 

Destinada a pessoas que querem aprender programação entre outros assuntos 
relacionados à computação, a plataforma Codecademy² oferta cursos que mesclam 
teoria e prática. Contudo, o acesso aos cursos não é totalmente gratuito, sendo que o 
usuário tem sete dias de acesso gratuito, após esse prazo é preciso aderir a um plano 
que custa, atualmente, a partir de 15.99 dólares por mês. 

As aulas dos cursos na Codecademy contém material instrucional em texto, vídeos 
aulas, quiz, lições de programação e projetos. Há ainda a possibilidade de fazer contato 
com outros usuários através da comunidade de membros pró. Contudo, todo o material 
está em inglês, e é preciso concluir as lições da aula de acordo com a sequência pré-
definida, não sendo possível (na versão de gratuita de teste) navegar pelos exercícios 
antes de ter concluído os anteriores. 

É preciso destacar que, em termos de interface gráfica, o Codecademy integra o 
ambiente de submissão de respostas dos exercícios de programação, o enunciado e a 
visualização das saída do script de código executado em uma única tela. Os 
componentes e a responsabilidade de cada seção da visualização da aula (figura 2) são 
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facilmente identificáveis e serviram de modelo para a ferramenta desenvolvida nesta 
pesquisa. 

Figura 2 - Tela de visualização das aulas da plataforma Codecademy 

A Codecademy trata-se, efetivamente, de um AVA destinado ao ensino de computação. 
Os cursos disponíveis nessa plataforma se adequam a abordagem broadcast da EaD, 
na qual o material instrucional segue um formato de tutorial e o aluno tem o papel de 
seguir a sequência proposta e realizar as leituras e atividades sem o auxílio de um 
professor/monitor/tutor (VALENTE, 2018). 

W3Schools 

Com vistas a contemplar as respostas para dúvidas de desenvolvedores de páginas 
Web ou estudantes da área, a W3Schools³ dispõe de um ambiente interativo e repleto 
de exemplos sobre os mais diversos recursos e linguagens de programação mais 
comumente usados na implementação de páginas da Web. É preciso destacar que os 
exemplos e explicações do W3Schools estão devidamente referenciados pelas 
documentações das linguagens e recursos apresentados no site. 

Como forma de ir além de disponibilizar gratuitamente um vasto apanhado de 
informações e exemplos sobre HTML, CSS, JavaScript, Java, SQL, PHP, Python e 
jQuery a página ainda tem um recurso que possibilita ao usuário realizar exercícios de 
programação Web e visualizar os resultados, sem precisar de qualquer recurso ou 
software complementar. Como mostra a tabela 1, são mais de 500 exercícios. 

Tabela 1 - Quantidade de exercícios interativos por linguagem/recurso disponíveis na 
W3Schools 

Para cada exercício o usuário tem, na visualização, uma descrição do que deve ser 
feito, um espaço destinado à implementação da resposta e dois botões que, 
respectivamente, servem para submeter a resposta e visualizar a resposta esperada 
(figura 3). 

Figura 3 - Tela de visualização dos exercícios interativos do site W3Schools 

Visto que esses exercícios são categorizados de acordo com os exemplos e 
informações disponibilizados na própria página da W3Schools, eles podem ser 
adotados, por exemplo, por professores que desejem apresentar aos alunos exemplos 
devidamente referenciados e que estejam em concordância com a documentação da 
linguagem de programação. Contudo, no caso do aluno que tenha acesso aos 
exercícios por conta própria, sem qualquer vínculo com uma instituição de ensino, a 
possibilidade de obter um certificado que comprove seus conhecimentos em 
desenvolvimento Web, a partir do que tenha estudado pela W3Schools, está 
condicionada à realização de uma prova de certificação que custa cerca de 95 dólares. 

A W3Schools tem sido a principal fonte de consulta sobre o desenvolvimento de páginas 
Web para os desenvolvedores da ferramenta proposta nesta pesquisa. Com a análise 
da página W3Schools foi possível observar que os exercícios interativos e os conteúdos 
propriamente ditos são disponibilizados em páginas separadas, o que destoa da 
proposta que estamos buscando referências, com vistas a integrar conteúdo, exemplos 
e exercícios em uma mesma interface para o estudante. É preciso ainda salientar que 
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a W3Schools trata de um conteúdo que não é abordado na disciplina de LP, para a qual 
é destinada a ferramenta de que trata esta pesquisa, mas pode vir a servir de material 
de referência em outras disciplinas ao longo do curso. 

Todas as atividades e conteúdo do site W3Schools estão em língua inglesa. Contudo, 
o que pode parecer um elemento dificultador, trata-se de uma abordagem amplamente 
adotada pelas comunidades e grupos de desenvolvedores, dado que as próprias 
linguagens de programação estão escritas em língua inglesa e suas documentações e 
manuais seguem o mesmo padrão. Porém, no caso da ferramenta desenvolvida nesta 
pesquisa, foi adotada uma linguagem de programação cuja sintaxe estivesse em 
português, o Potigol, que será melhor detalhada a seguir. 

  

Teste da ferramenta desenvolvida  

A linguagem de programação adotada para a resolução dos exercícios do material 
didático na disciplina de LP foi a linguagem Potigol. A sintaxe dessa linguagem está em 
"português estruturado", possibilitando que o aluno, não adepto da língua inglesa, 
compreenda os comandos e se detenha na aprendizagem da lógica de programação e 
não precise ainda compreender um outro idioma para isso. O Potigol possui um 
interpretador, disponibilizado pelos criadores, desenvolvido na linguagem de 
programação Java (uma linguagem de programação multiplataforma). A decisão de 
adoção da linguagem Potigol se deu, principalmente, por este trabalho se tratar da 
continuidade de uma pesquisa anterior que deu início a implementação e desenvolveu 
o protótipo da ferramenta que aqui será analisada (OLIVEIRA, 2017), contudo é no 
decorrer desta atual pesquisa que a integração com o material didático dos cursos 
técnicos em TI do IMD/UFRN vem a ser efetivada. 

Após a implementação da ferramenta integrada ao material didático que, assim como 
um “judge online” apresenta um enunciado com modelos de entrada, saída esperada e 
dá ao aluno um feedback após a execução do código, foram realizados testes com vistas 
a simular o uso massivo da ferramenta. Ao realizar os testes (com o JMeter), os 
primeiros resultados não foram satisfatórios, como mostra o quadro 1. 

A adoção do JMeter (https://jmeter.apache.org/) como ferramenta para simulação de 
carga de usuário e testes da ferramenta em desenvolvimento se deu pela facilidade de 
configuração e utilização, visto que se trata de um recurso digital cuja documentação 
está devidamente atualizada e disponível na Internet. A existência de uma gama de 
tutoriais gratuitos e atualizados também contribuíram para que esta equipe optasse pelo 
o JMeter, o que se dá devido a comunidade de desenvolvedores de sistemas e outras 
ferramentas Web utilizarem amplamente esse recurso para os mesmos fins de testes 
que os descritos neste trabalho. 

Quadro 1 - Resultados do teste de carga da ferramenta já implementada no material 
didático utilizando o compilador original escrito em Java. 

É preciso observar que o tempo de execução varia de acordo com o tamanho do script 
de código submetido. Os testes apresentados apresentados no Quadro 1 foram 
realizados com a submissão de scripts com até duas linhas de código. Visto que o 
objetivo da ferramenta ser integrada ao material didático é possibilitar maior facilidade 
de realização das atividades de LP, e que o curso técnico conta no primeiro semestre 
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com mais de 800 alunos, o resultado dos testes 1 e 2 (quadro 1) nos levou a conclusão 
de que a ferramenta necessitava de ajustes para se tornar viável. 

Para tanto, a solução encontrada foi o desenvolvimento de um novo interpretador para 
o Potigol. Desta vez, foi utilizada a linguagem de programação Python e realizados o 
mesmo testes de carga (quadro 2). 

Quadro 2 - Resultados do teste de carga da ferramenta já implementada no material 
didático utilizando o novo compilador escrito em Python. 

Como é possível observar o novos testes de carga apresentaram um tempo médio de 
execução abaixo de 400 milissegundos. Em testes com quantidades maiores de 
usuários ainda apresentou resultado satisfatório e não tendo ultrapassado a duração de 
1 segundo, demonstrando que solução desenvolvida em Python para o novo 
interpretador tornou possível a implementação efetiva da ferramenta no material dos 
cursos técnicos do IMD/UFRN. 

------------------------------------------------------------- 

¹ Acessível em: <https://www.urionlinejudge.com.br>. 

² Acessivel em: <https://www.codecademy.com/pro/membership>. Acesso em: 25 de 
agosto de 2019. 

³ Acessível em: <https://www.w3schools.com/>. 

 
Conclusão 

 

Na medida em que foram realizadas as análises das ferramentas semelhantes e os 
testes da ferramenta proposta, foi possível observar que cada vez mais são necessárias 
iniciativas que integrem uma base teórica e prática para a aprendizagem de 
programação. Contudo, é preciso que educadores e desenvolvedores estejam 
alinhados no tocante à preocupação com o processo de aprendizagem da programação 
nas mais diversas modalidades de ensino. 

Nesse sentido busca-se que a plataforma de ensino e aprendizagem da disciplina de 
LP dos cursos técnicos do IMD/UFRN possua uma abordagem teórico-prática, que dê 
ao aluno a possibilidade de se deter à aprendizagem da lógica programação, sem ter 
maiores preocupação com a instalação de softwares e configuração de ambiente de 
desenvolvimento já no primeiro período do curso. Para tanto, esta pesquisa demonstra 
uma proposta de ferramenta de mediação que pode solucionar esse problema, mas 
ainda é preciso que os exercícios e feedbacks sejam melhorados visto que os tempos 
de resposta aos alunos, professores e mediadores ser o mais baixo possível (as 
solicitações ao sistema serem processadas rapidamente) é apenas um indicador técnico 
que não tem relação com a aprendizagem. Os efetivos resultados de aprendizagem 
serão inferidos em trabalhos futuros, através do aperfeiçoando das atividades e na 
observação do desempenho dos alunos diante do uso da ferramenta e do material 
didático. 
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Figura 1 - Tela de visualização do problema no URI 
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Figura 2 - Tela de visualização das aulas da plataforma Codecademy 

 

 

Tabela 1 - Quantidade de exercícios interativos por linguagem/recurso disponíveis na 
W3Schools 

 

 

Figura 3 - Tela de visualização dos exercícios interativos do site W3Schools 
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Quadro 1 - Resultados do teste de carga da ferramenta já implementada no material 
didático utilizando o compilador original escrito em Java. 

 

 

Quadro 2 - Resultados do teste de carga da ferramenta já implementada no material 
didático utilizando o novo compilador escrito em Python. 
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TÍTULO: Seletor de algoritmos de aprendizado de máquina 

Resumo 

Os biossurfactantes são compostos que possuem baixa toxicidade e alta 
biodegradabilidade, que são muito utilizados para a biorremediação de óleos em 
ecossistemas aquáticos. Entretanto, proceder uma análise química destes produtos é 
um processo custoso dada sua natureza complexa, por exemplo, o que limita o número 
de análises feitas em laboratório para descoberta de novos prováveis biossurfactantes. 
Neste trabalho, foi construído modelos de aprendizado de máquina para classificação 
de biossurfactantes utilizando o ISklearn, uma biblioteca de aprendizado de máquina 
automatizada que permite abstrair os processos comuns contidos para obtenção de 
modelos de aprendizado de máquina. Para isso, foi criado um dataset a partir do banco 
de dados de livre acesso da sequência de proteínas e informações funcionais UniProt e 
foi utilizada a técnica de downsampling, devido ao desbalanceamento entre as classes 
estudadas, para criação de novos dataset com mesmo número de elementos 
observados por classe. Dessa forma, esperava-se que a aplicação da aprendizado de 
máquina automatizada e da técnica downsampling para criação dos modelos utilizados 
neste trabalho, resultaria numa melhora do desempenho destes. Como resultado deste 
estudo, foi possível encontrar um modelo que apresentava uma média de 0 falsos 
positivos. Em conclusão, estudos futuros devem aplicar o modelo criado para estudos 
de metagenômica, onde será possível encontrar novos biossurfactantes para serem 
estudos em laboratório. 
 
Palavras-chave: Aprendizado de máquina; Inteligência Artificial; Biossurfactantes. 

TITLE: Selector of machine learning algorithms 

Abstract 

Biosurfactants are compounds that have low toxicity and high biodegradability, which are 
widely used for bioremediation of oils in aquatic ecosystems. However, carrying out a 
chemical analysis of these products is a costly process given their complex nature, for 
example, which limits the number of laboratory analyzes to find new probable 
biosurfactants. In this work, machine learning models for biosurfactant classification 
were built using ISklearn, an automated machine learning library that allows you to 
abstract the common processes contained in obtaining machine learning models. For 
this, a dataset was created from the UniProt database of protein access and functional 
information and the downsampling technique was used, due to the unbalance between 
the studied classes, to create new datasets with the same number of elements. observed 
by class. Thus, it was expected that the application of automated machine learning and 
downsampling technique to create the models used in this work, would result in an 
improvement of their performance. As a result of this study, it was possible to find a 
model that presented an average of 0 false positives. In conclusion, future studies should 
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apply the model created for metagenomic studies, where it will be possible to find new 
biosurfactants to be laboratory studies. 
 
Keywords: Machine learning; Artificial Intelligence; Biosurfactants. 

Introdução 

Na segunda metade do século XX, o aprendizado de máquina surgiu como um ramo da 
Inteligência Artificial (AI) que tinha como objetivo desenvolver algoritmos de auto-
aprendizagem, que gerassem modelos para predição através de dados fornecidos. 
Logo, não seria mais necessário exigir que humanos construíssem modelos 
manualmente através da análise de grandes quantidades de dados. Assim, o 
aprendizado de máquina oferece uma alternativa para a criação de modelos preditivos, 
através de algoritmos que reconhecem padrões complexos, que possam tomar decisões 
baseadas em dados. Neste contexto, o aprendizado de máquina se tornou cada vez 
mais importante na pesquisa em ciência da computação, além de ter um papel 
importante na sociedade, por criar aplicações úteis a mesma, e nos negócios, por poder 
gerar maior lucro a empresas. Contudo, a criação de algoritmos para analisar dados em 
larga escala não é uma tarefa fácil. Na área de Big Data, inicia-se uma corrida em busca 
de algoritmos cada vez mais eficazes para análise de dados. Um exemplo são os 
algoritmos de deep learning, um ramo de aprendizado de máquina baseado em um 
conjunto de algoritmos que tentam modelar abstrações de alto nível de dados usando 
um grafo profundo com várias camadas de processamento, compostas de várias 
transformações lineares e não lineares. Uma outra vertente de pesquisa é a engenharia 
automática de algoritmos, que tenta facilitar a seleção de algoritmos de aprendizado de 
máquina, através de configurações de parâmetros e métodos de pré-processamento, 
que melhoram a capacidade de detectar padrões complexos em grandes volumes de 
dados. Assim, o uso da engenharia automática adicionaria uma nova camada de 
abstração, que permite aos usuários concentrar-se apenas na coleta, produção de 
dados e análise dos insights produzidos pelos modelos construídos de forma assistida. 
Na área de bioinformática, recentemente, o problema da classificação de 
biossurfactantes vem ganhando importância. Os surfactantes sintéticos, derivados do 
petróleo, durante muito tempo foram majoritariamente utilizados para limpeza de 
produtos químicos em desastres naturais, entretanto com a descoberta dos 
biossurfactantes, que são compostos ativos produzidos por microrganismos que 
possuem baixa toxicidade e alta biodegradabilidade, estes vêm ganhando maior 
espaço, por causa menos impacto a natureza. Devido às suas propriedades funcionais 
de desemulsificação, solubilização e redução da tensão superficial entre líquidos, eles 
podem ser utilizados em diversas áreas de aplicação, sendo seu maior potencial de 
aplicação a indústria petrolífera, onde são utilizados para a biorremediação de óleos em 
ecossistemas aquáticos. Entretanto, mesmo que suas propriedades se mostrem 
comercialmente atrativas e vantajosas em relação aos surfactantes sintéticos 
usualmente utilizados, a sua produção apresenta diversas dificuldades. Proceder uma 
análise química destes produtos é um processo custoso dada sua natureza complexa, 
por exemplo, o que limita o número de análises feitas em laboratório para descoberta 
de novos prováveis biossurfactantes. Neste contexto, uma das possíveis soluções para 
a busca de novos biossurfactantes é a construção de modelos de aprendizado de 
máquina para classificação de biossurfactantes em estudos de metagenômica, área 
responsável pelo estudo de metagenomas, ou seja, material genético recuperado a 
partir de amostras ambientais. A presente pesquisa visa estudar e analisar os algoritmos 
de aprendizado de máquina aplicados, por fim, criar modelos para classificação de 
biossurfactantes utilizando aprendizado de máquina automatizada e técnicas de 
balanceamento de carga. 
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Metodologia 

 
Esta pesquisa foi dividida em quatro fases, norteadas pelo conteúdo temático estudado: 
aprendizado de máquina, Big Data, engenharia automática e técnicas para 
balanceamento de dados. Mas três primeiras fases, foi feita uma revisão da literatura 
sobre o tópico, para compreender as principais técnicas e ferramentas existentes. 
Especificamente no caso de engenharia automática, optou-se pelo estudo no contexto 
de bioinformática e seus problemas de aplicação, onde foi buscado construir modelos 
para classificação de biossurfactantes utilizando o ISklearn, uma biblioteca de 
aprendizado de máquina automatizada que permite abstrair os processos comuns 
contidos para obtenção de modelos de aprendizado de máquina, é utilizada para 
configuração de parâmetros de diversos modelos que melhor classificam neste contexto 
de aplicação. Para construção dos dados, foram calculados a partir do banco de dados 
de livre acesso da sequência de proteínas e informações funcionais UniProt, que é 
disponibilizado para a comunidade para pesquisas futuras, onde foram encontradas 478 
biossurfactantes e 548410 não biossurfactantes, com algumas propriedades já descritas 
e outras foram calculadas posteriormente para criação de novas colunas de 
características das proteínas filtradas do banco. No final para cada proteína foram 
listadas as seguintes características: uso de monoaminoácidos, uso de aminoácidos 
hidrofóbicos, uso de aminoácidos hidrofílicos, uso de aminoácidos aromáticos, uso de 
aminoácidos alifáticos, uso de aminoácidos polares com carga, uso de aminoácidos 
polares sem carga, uso de aminoácidos expostos ao solvente, uso de aminoácidos não 
expostos ao solvente, uso de aminoácidos com baixa entropia, uso de aminoácidos com 
alta entropia, uso de hélices 3 pela estrutura secundária, uso de alfa hélices pela 
estrutura secundária, uso de folhas beta pela estrutura secundária, uso de coils pela 
estrutura secundária, quantidade de regiões transmembranares, presença de peptídio-
sinal, presença de coiled coils, peso molecular, aromaticidade, índice de instabilidade, 
flexibilidade, hidropatia média e ponto isoelétrico. Para estes calculos posteriores foram 
utilizados o NetSurfP (PETERSEN et al., 2009) versão 1.0, o IUPred versão 1.0 
(DOSZTÁNYI et al., 2005), o SignalP (NIELSEN, 2017) versão 4.1, o NCOILS 
(KORETKE et al., 1999), e a biblioteca BioPython (COCK et al., 2009) versão 1.73. Além 
disso, devido ao desbalanceamento entre as classes estudadas, foi utilizada a técnica 
de downsampling para criação de novos dataset com mesmo número de elementos 
observados por classe, sendo criados 8 subdatasets de 400 elementos, onde 200 eram 
biossurfactantes e outros 200 eram não biossurfactantes para treinos dos modelos 
criados pelo iSklearn. Por fim, na seção seguinte, estas etapas e os resultados 
produzidos a partir delas são detalhados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como dito na seção anterior, esta pesquisa foi dividida em três fases. A primeira fase 
deste trabalho foi dedicada ao estudo de algoritmos de aprendizado de máquina e 
linguagens de programação utilizadas no projeto. Em particular, foram estudadas: a 
linguagem de programação Python, uma linguagem de programação de alto nível de 
propósito geral cuja comunidade tem desenvolvido ferramentas essenciais para o 
contexto de inteligência computacional; a biblioteca Pandas, que fornece uma interface 
de programação conectando bibliotecas científicas de alto desempenho e ferramentas 
de análise e visualização de dados; a biblioteca scikit-learn, a principal biblioteca de 
aprendizado de máquina existente, que apresenta vários algoritmos de classificação, 
regressão e clustering; e por fim, a biblioteca TensorFlow, cujo foco é a análise de dados 
em larga escala, particularmente através de algoritmos de deep learning.A segunda fase 
deste plano de trabalho teve como objetivo criar scripts de exemplo aplicando as 
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bibliotecas estudadas na fase anterior. A terceira fase deste plano de trabalho, ainda 
em execução, tinha como alvo original o desenvolvimento de um seletor de algoritmos 
de aprendizado de máquina. Entretanto, dado o desafio técnico-científico desta etapa, 
optou-se por um desenvolvimento colaborativo com integrantes de outros projetos. 
Assim, a parcela de contribuição deste projeto concerne o desenvolvimento de 
componentes específicos ao contexto de bioinformática, para integração ao repositório 
colaborativo. O estudo da biblioteca scikit-learn prosseguiu na segunda fase deste plano 
de trabalho. Especificamente, um estudo exploratório de diferentes fontes de material 
introdutório ao tópico de aprendizado de máquina levou à produção de um minicurso 
sobre o aprendizado de máquina com o scikit-learn. Este minicurso pode ser encontrado 
no repositório https://github.com/cruxiu/MLStudies, e foi dividido em quatro partes, que 
juntas mostravam o processo gradual da construção de modelos de aprendizado de 
máquina no scikit-learn: pré-processamento, que descreve o processo responsável pela 
padronização de dados brutos, para que estes possam vir a serem utilizados no restante 
do processo de aprendizado; treinamento, que descreve as opções disponíveis de 
algoritmos de aprendizado de máquina, assim como o treino de modelos com os dados 
normalizados do processo anterior; validação, que descreve o processo de validação, 
ou seja, de avaliação da qualidade do modelo criado na etapa anterior; e por fim, 
autoML; que descreve aspectos adicionais da área de inteligência artificial, como a 
engenharia automática de algoritmos de análise, mostrando exemplos da biblioteca 
auto-sklearn. Ao fim do estudo e criação de minicurso, o próximo passo seria o 
desenvolvimento de um componente no contexto de bioinformática, que integrasse a 
um seletor de algoritmos de aprendizado de máquina de outro projeto acadêmico. Nesse 
contexto, na bioinformática, o problema da classificação de biossurfactantes foi visto. 
Como resultado desta aplicação, foi criado um módulo adicional no iSklearn, que 
pudesse se acoplar ao dataset gerado pela metodologia apresentada anteriormente. 
Através da construção de modelos usando os datasets criados, entre os modelos 
existentes, o que teve melhor resultado foi o do tipo máquina de vetores de suporte 
(mais conhecido com SVM, do inglês support vector machine), este modelo apresentava 
uma média de 0 falsos positivos, ou seja, o modelo não predisse uma proteína como 
sendo biossurfactante e na verdade ela era um não biossurfactante. O resultado deste 
processo pode ser encontrado no repositório da plataforma colab atráves do link 
https://colab.research.google.com/drive/1XUEAaI65S-yTV9WOMbmtj1mLs8o5qwp6. 
 
Conclusão 

 
Durante dois anos de pesquisa, as três fases do projeto foram concluídas, dando origem 
ao minicurso de introdução aos problemas de aprendizado de máquina e como resolve-
los utilizando a biblioteca scikit-learn, apresentando exemplos e mostrando conceitos 
básicos, e por fim a um módulo adicional para classificação de biossurfactantes na 
biblioteca iSklearn. Com a realização desse projeto, percebe-se a importância do 
aprendizado de máquina, sendo utilizada em diversos contextos atualmente. A 
experiência em aprender aprendizado de máquina aplicado ao Big Data é indescritível, 
pois foi possível aprender vários conceitos da linguagem de programação Python, além 
de conhecer diversas bibliotecas importantes na área de Big Data, promovendo um 
amadurecimento dos conhecimentos nesta área. Por fim, como trabalho futuro, existe a 
possibilidade de aplicação dos modelos criados através da metodologia definida para 
estudo em metagenômica, sendo possível encontrar novos biossurfactantes em 
amostras ambientais. 
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TÍTULO: Análise, específicação e desenvolvimento de recurso para correção de 

algoritmos em Ambiente Virtual da Aprendizagem 

Resumo 

 

Este trabalho trata-se de um relato sobre o processo de desenvolvimento de uma 
ferramenta digital interativa, desenvolvida com vistas a otimizar a experiência de uso 
dos alunos dos cursos técnicos de computação do IMD, de forma a potencializar que os 
alunos desenvolvam as habilidades esperadas. Em um primeiro momento foi realizada 
uma pesquisa sobre as principais plataformas que têm caráter EaD e que ofertam cursos 
ou conteúdo voltados à programação. Por fim, com base em ferramentas como 
Codecademy, URI Judge, W3Schools foi adaptado o material didático da disciplina de 
Lógica de Programação. A partir da pesquisa realizada, atualmente, os alunos dos 
cursos técnicos do IMD possuem acesso a um ambiente interativo integrado ao material 
didático, no qual é possível criar e visualizar a execução dos algoritmos submetidos sem 
a necessidade de outros softwares. 

 
 
Palavras-chave: AVA, Ensino de Lógica de Programação 

TITLE: Analysis, specification and feature development for algorithm correction in Virtual 

Learning Environment 

Abstract 

 

This paper is a report about the process of developing an interactive digital tool, designed 
to optimize the students' experience of use of IMD's technical computer courses, so that 
students can develop the expected skills. Initially, a survey was conducted on the main 
platforms that have an EaD character and offer courses or content focused on 
programming. Finally, based on tools such as Codecademy, URI Judge, W3Schools, the 
syllabus of the Programming Logic discipline was adapted. From the research 
conducted, currently students of IMD technical courses have access to an interactive 
environment integrated with the didactic material, in which it is possible to create and 
visualize the execution of the submitted algorithms without the need for other software. 
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Em cursos de tecnologia da informação, no geral, os alunos tendem a apresentar 
bastante dificuldade, principalmente no início destes cursos, ocasionando altos níveis 
de desistência e retenção. Isto implica no baixo de índice quantitativo de profissionais 
formados na área e, consequentemente, a falta de profissionais da área que não 
consegue acompanhar a demanda do mercado de trabalho, como aponta o estudo de 
Cardoso e David (2016). 

No caso do Ensino a Distância (EaD), estudos apontam que uma das causas dos índices 
de desistência dos cursos a distância está relacionado com problemas com a Tecnologia 
(ALMEIDA, 2007). Nos cursos técnicos do Instituto Metrópole Digital (IMD), foi detectado 
um problema relacionados à experiência de resolução dos exercícios propostos no 
material didático, especialmente na disciplina de Lógica de Programação (LP). 

Nos cursos técnicos em Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital, 
ofertados na modalidade a distância, os índices de retenção ocorrem, principalmente, 
no início do curso. Foi então observado que algumas habilidades como: altos níveis de 
abstração e raciocínio lógico são fatores para o sucesso nos cursos de computação do 
IMD, porém observou-se, de maneira geral, que os alunos não estão desenvolvendo 
essas habilidades primordiais para o desenvolvimento na área de Tecnologia da 
Informação (TI). Concomitante a essa observação, eram comuns os relatos acerca da 
dificuldade de configuração de um ambiente de desenvolvimento já no primeiro 
semestre do curso, onde os alunos ainda têm pouco ou nenhum conhecimento a 
respeito da programação de computadores. 

A disciplina de LP é tida como um momento para que os alunos desenvolvam 
habilidades de raciocínio lógico e abstração. Contudo, a abordagem metodológica 
adotada é o da programação de computadores com linguagens de alto nível de 
abstração, com isso espera-se que o aluno compreenda a importância da resolução de 
problemas por meio de algoritmos, visto que a LP é a porta de entrada nas áreas de 
programação dos cursos de computação em geral, estando presente na maioria dos 
cursos de informática. 

Este trabalho trata-se de um relato sobre o processo de desenvolvimento de uma 
ferramenta digital interativa, desenvolvida com vistas a otimizar a experiência dos alunos 
dos cursos técnicos de computação do IMD nos estudos de LP, de forma a potencializar 
que os alunos desenvolvam as habilidades esperadas. Consequentemente, espera-se 
reduzir o percentual de retenção dos cursos técnicos do IMD nos semestres iniciais, 
melhorando a experiência dos alunos com o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
de forma que os alunos se detenham ao desenvolvimento das habilidades previstas na 
disciplina de LP. 

 
Metodologia 

 

Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa com foco em localizar e avaliar 
ferramentas existentes das principais plataformas que têm caráter EaD e que ofertam 
cursos ou conteúdo voltados à programação ou lógica de programação. Esse 
levantamento resultou em quatro plataformas: Codecademy, URI Judge, W3Schools e 
Khan Academy. 
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Em seguida, foram investidos esforços na integração de um ambiente de programação, 
baseados nas ferramentas que foram identificadas na primeira etapa da pesquisa, ao 
material didático da disciplina de Lógica de Programação. Nesse processo foi observada 
a necessidade de substituir a linguagem de programação utilizada anteriormente no 
conteúdo da disciplina por uma outra linguagem de programação que será melhor 
descrita no próximo capítulo. 

 
Resultados e Discussões 

 

No primeiro semestre de 2019 iniciou-se uma nova turma dos cursos técnicos de TI do 
IMD, consequentemente. Como a disciplina de LP inicia-se, aproximadamente, na 
metade do primeiro semestre do curso, neste estudo não foram considerados os alunos 
que abandonaram o curso antes do início da disciplina. De acordo com dados coletados, 
dos mais de 600 alunos matriculados no curso, havia cerca de 200 alunos considerados 
desistentes. 

Apresenta-se como resultado desta pesquisa o desenvolvimento de um ambiente de 
programação integrado aos materiais didáticos dos cursos técnicos do IMD. O recurso 
desenvolvido permitiu que cerca de 400 discentes desenvolvessem seus algoritmos das 
atividades de LP sem precisar instalar qualquer software ou mesmo acessar outro 
recurso além do material didático. Essa ferramenta utiliza a linguagem de programação 
Potigol, que é destinada ao ensino de introdução à programação e está escrita em 
"português estruturado". O uso de recursos interativos como esse, permitem ao aluno 
interagir com as atividades, seja testando códigos produzidos ou recebendo feedbacks 
e “escores” das ferramentas. O objetivo, nesta pesquisa, é melhorar a experiência com 
o AVA, permitindo a imersão na aprendizagem dos conteúdos, impulsionando-o a 
buscar novos conhecimentos, uma das fortes características da modalidade EaD. 

O Potigol é uma linguagem que, quando comparada ao Portugol, é considerada uma 
linguagem de mais alto nível, abstraindo o máximo possível a complexidade por trás dos 
comandos utilizados, para que a experiência inicial de programação seja, para o 
discente, mais natural e próxima do idioma nativo. A pesquisa realizada por Oliveira 
(2017), aponta que uma das barreiras no aprendizado de programação é a falta de 
domínio do idioma inglês (esse adotado pela maioria das linguagens de programação), 
portanto a utilização do Potigol, ao apresentar-se em sua língua nativa (o português), 
buscou mitigar o problema da compreensão de um novo idioma que não é de domínio 
dos discentes. 

Originalmente, a linguagem Potigol possui um interpretador escrito na linguagem Java. 
Por este motivo, ao integrar este interpretador ao AVA detectou-se, através dos testes 
de carga (com a simulação de usuários simultâneos), a inviabilidade do uso deste 
interpretador nativo, devido ao baixo desempenho com usuários simultâneos. Nos 
testes realizados com dez usuários simultâneos, o processamento dos resultados era 
apresentado com cerca de 1 minutos e 30 segundos. Para solucionar essa inviabilidade 
técnica, desenvolveu-se um novo interpretador para a linguagem Potigol, desta vez 
escrito na linguagem Python; os resultados do novo interpretador foram bastante 
satisfatórios e considerados ótimos quando comparado com o interpretador 
disponibilizado pelos desenvolvedores do Potigol; Obteve-se como resultado, nos testes 
de carga com o novo interpretador utilizando os mesmos dez usuários simultâneos, uma 
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redução no tempo de processamento de aproximadamente 98%. Os testes são, agora, 
executados e apresentados em menos de 1 segundo. 

A adoção da nova linguagem de programação, associada ao alto desempenho na 
apresentação dos resultados gerados pelos recursos interativos incluídos no material 
didático de lógica de programação, modificou-se a experiência inicial de aprendizado de 
programação. Antes, o discente deveria exercitar a construção de seus algoritmos em 
software separado do AVA (utilizando a IDE do Portugol denominada de “VisuAlg”). 
Outro fator limitante do software necessário ao Portugol relaciona-se a obrigatoriedade 
da utilização do sistema operacional Windows, pois não há compatibilidade com outros 
sistemas (como Linux ou MacOS). 

Assim, o desenvolvimento das soluções durante este plano de trabalho permitiu criar 
uma nova experiência com as possibilidades dinâmicas em que o discente da disciplina 
de Lógica de Programação dos cursos técnicos do IMD possui, em seu material didático, 
a possibilidade de escrever, executar e testar seus códigos de algoritmo, obtendo o 
resultado em tela dentro do próprio Ambiente. 

Outro recurso desenvolvido foi a correção automatizada dos exercícios propostos aos 
discentes. Tal possibilidade permite que o discente obtenha um feedback rápido para 
as respostas que desenvolver para os exercícios, obtendo a nota, de forma 
automatizada e em tempo real, dentro do próprio AVA, estimulando assim a autonomia 
do discente nas práticas de programação. 

 
Conclusão 

 

Diante do exposto é possível concluir que as mudanças realizadas no AVA tendem a 
potencializar o desenvolvimento das habilidades esperadas nos estudos da LP. Além 
de maior engajamento no uso do AVA, a velocidade/agilidade na visualização da 
correção das atividade proporciona dinamicidade a partir dos meios interativos 
implementados na disciplina de LP. Isso auxilia o aluno no enfrentamento de algumas 
dificuldades comuns no Ensino a Distância, tanto quanto com as dificuldades de 
aprendizagem generalizadas nos início dos cursos de Tecnologia da Informação. 
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TÍTULO: Levantamento de Critérios Pedagógicos para a Inserção de Apps no Ensino e 

Aprendizagem da Matemática 

Resumo 

Com a disseminação dos smartphones, esforços são empreendidos para o 
desenvolvimento de apps para dispositivos móveis que possam fornecer subsídios para 
o ensino de Matemática. Este trabalho objetivou apresentar o processo de busca, 
catalogação e classificação de apps incluídos na Plataforma OBAMA (Objetos de 
Aprendizagem para Matemática). Contribuímos com a integração dos apps no ensino e 
aprendizagem da Matemática por meio da criação de metadados pedagógicos, levando-
se em consideração as matrizes referência para cada série, além de colaborar em 
formações de professores para os seus usos. A abordagem no tratamento dos dados é 
quali-quantitativa devido às suas natureza e a usabilidade de Muniz (2009) para a 
análise pedagógica dos apps. Analisamos 201 apps para a Plataforma OBAMA visando 
as habilidades definidas pela Base Comum Curricular [BNCC 2017] e pela Prova Brasil 
(2011), no qual foram classificados para cada etapa de ensino e tema curricular, além 
dos descritores de habilidades das matrizes. Dentre os resultados, uma metodologia de 
classificação de apps educacionais foi definida com base em Revisão Sistemática da 
Literatura (RSL) e o tema Números possui mais recursos disponíveis (59%). Os apps e 
seus metadados foram disponibilizados na busca da Plataforma OBAMA e estão 
disponíveis aos seus usuários. Esta pesquisa tem sua relevância social no fato de que 
o professor terá acesso a apps classificados a partir de metadados educacionais 
apropriados a seus objetivos de ensin 
 
Palavras-chave: Apps. Metadados. Ensino de Matemática. 

TITLE: Survey of Pedagogical Criteria for Apps Integration in Teaching and Learning of 

Mathematics 

Abstract 

With the spread of smartphones, efforts are being made to develop mobile apps that can 
provide subsidies for teaching mathematics. This work aimed to present the process of 
searching, cataloging and classifying applications included in the OBAMA Platform 
(Objetos de Aprendizagem para Matemática). We contribute to the creation of 
pedagogical metadata to facilitate the insertion of Digital Information and Communication 
Technologies for Mathematics, besides collaborating in teacher training. We use 
qualitative-quantitative methodology due to the nature of the data and pedagogical 
usability of Muniz (2009) in the analysis of the applications. We ranked the 201 OBAMA 
apps targeting the skills defined by the Base Nacional Comum Curricular [BNCC 2017] 
and the Prova Brasil (2011), in which they were classified for each stage of teaching and 
curricular theme, besides the descriptors of abilities of the matrices. Among the results, 
37 apps were removed in the curatorial process, a methodology of classification of 
educational applications was defined based on Systematic Review of Literature (RSL) 
and the issue Numbers has more resources available (59%). The metadata is in the 
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process of adapting the functionality of the OBAMA Platform and will soon be available 
to its users. This research has its social relevance in the fact that the teacher will have 
access to apps classified from educational metadata appropriate to their teaching 
objectives. 
 
Keywords: Apps. Metadata. Learning of Mathematics. 

Introdução 

Na última década, a difusão rápida de dispositivos móveis na sociedade, especialmente 
smartphones, oferecem oportunidades de inovação no processo educacional. A 
aprendizagem móvel é um novo modelo educacional, o qual é mais flexível do que a 
aprendizagem que utiliza computadores tradicionais. Ela permite que qualquer pessoa 
possa acessar informações e materiais de aprendizagem de qualquer lugar ea qualquer 
hora [Demirbilek 2010; Earnshaw et al. 2011].  
  
Em se falando de aprendizagem matemática em um contexto regional, segundo dados 
da Plataforma QEdu, que baseia suas pesquisas e inferências em avaliações de larga 
escala aplicadas aos estudantes brasileiros de escolas públicas, apenas 20% dos 
alunos potiguares do 5° ano do Ensino Fundamental possuem aprendizado matemático 
adequado. Esse índice é ainda pior para o 9° ano, em que somente 8% dos discentes 
têm a proficiência matemática indicada para a faixa etária escolar [QEDU 2018]. Isso 
implica que a quase totalidade dos estudantes do estado chega à última fase do Ensino 
Fundamental com sérias dificuldades em Matemática. Isso se torna um problema 
quando visamos a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas que propõe 
objetivos de desenvolvimento sustentável nas pesquisas científicas. Este trabalho leva 
em consideração a quarta meta, que busca assegurar a educação inclusiva e equitativa 
e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos.  
  
Com a proposta de enriquecer os processos de ensino e de aprendizagem, no contexto 
dos smartphones e o saber ao alcance de todos viabilizado pela web, desenvolvemos 
este trabalho com o objetivo de apresentar o processo de catalogação e classificação 
de apps educativos para dispositivos móveis incluídos na plataforma OBAMA, 
classificados em níveis de ensino da Educação Básica e em descritores de habilidades 
da Prova Brasil (2011) e da BNCC (2017), a fim de assegurar a inserção de apps no 
ensino e aprendizagem de Matemática. 
  
Os descritores de habilidades da Prova Brasil para Matemática são apresentados em 
quatro grandes temas de conteúdos, quais sejam: Espaço e Forma; Grandezas e 
Medidas; Números e Operações/Álgebra e funções e Tratamento da Informação. A 
BNCC (2017) traz as seguintes unidades temáticas, similares às da Prova Brasil: 
Números; Álgebra; Grandezas e Medidas; Geometria e Estatística e Probabilidade.  
  
Nesse contexto, entendemos que os apps podem ser considerados como Objetos de 
Aprendizagem para dispositivos móveis, podendo ser utilizados como recursos 
educacionais no processo de ensino e aprendizagem. Segundo a definição de Wiley 
(2008), um OA pode ser um conteúdo ou recurso digital de aprendizagem cuja 
característica principal é a reusabilidade. Assim, apps que satisfizeram essa condição 
foram incluídos. Propomos a classificação de 201 apps para matemática para a 
educação básica com base nas habilidades descritas pela Prova Brasil e pela BNCC no 
decorrer de toda esta pesquisa. 
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Com isso, a questão central da pesquisa é: Que elementos são necessários para 
favorecer a integração de smartphones, por meio de apps educativos, nas aulas de 
Matemática do Ensino Fundamental? Nesse sentido, o foco deste projeto é contribuir 
para a classificação de apps, disponibilizar na Plataforma OBAMA, de acordo com os 
descritores da Prova Brasil e BNNC para servirem como metadados que contribuam 
para a adoção dos recursos por professores que ensinam Matemática. Vale salientar 
que este projeto está relacionado ao projeto de pesquisa renovado para o período 
2017/2018. Para contemplar o objetivo geral, propusemos: analisar as atividades 
propostas pelos apps catalogados na plataforma OBAMA e identificar e classificar, para 
cada app, descritores da Prova Brasil e BNCC. Os procedimentos metodológicos para 
esta pesquisa estão descritos na próxima sessão. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um trabalho de cunho misto que envolve o quantitativo e o qualitativo dos 
OAM analisados, dispondo em tabelas e representando os resultados seus dados por 
meio de gráficos. 
 
Para entender como acontecia o processo de busca e classificação de apps presentes 
na literatura, propusemos uma revisão sistemática da literatura (RSL) para identificar 
pesquisas que classificam, segundo critérios pedagógicos, apps educativos para 
smartphones para o ensino de Matemática [Kitchenham 2004; Wazlawick 2014]. Dentre 
as questões da pesquisa estavam: i) que técnicas e metodologias estão sendo utilizadas 
na classificação de apps educativos? ii) qual dispositivo móvel é o mais citado nas 
pesquisas? iii) quantos e quais trabalhos utilizam a concepção de app educativo como 
OA? iv) quantos e quais trabalhos focam o uso de apps educativos para Matemática?. 
A análise completa da RSL foi publicada nos anais de um evento nacional [Melo 2019a]. 
Buscamos na Plataforma CAPES e Google Acadêmico procurando por artigos 
científicos datados no período de 2014 a 2019 utilizando, para a busca, palavras-chave 
referentes ao trabalho, como: Objetos de Aprendizagem; Dispositivos Móveis; 
Matemática; Classificação e seus sinônimos. Definimos uma string de busca conforme 
propõe a metodologia adotada. Encontramos 719 artigos na plataforma CAPES e 220 
no Google Acadêmico, dos quais 57 foram considerados relevantes. Seguindo as 
sugestões da literatura citada, classificamos os artigos em: Fortes, Médios e Fracos. 
Essa análise foi realizada a partir da leitura do títulos, seguidos pela leitura do abstract, 
além do uso da técnica de leitura rápida (scanning) do artigo. 
 
A seguinte fase foi a busca e catalogação de aplicativos. Comparando as demais 
metodologias de classificação nos trabalhos encontrados e o processo delineado para 
esta pesquisa, usamos a validação em pares utilizando o conceito de usabilidade 
pedagógica de Muniz (2015), no qual o uso de sistemas digitais para educação deve 
ser avaliado levando em consideração questões específicas para o processo de ensino 
e de aprendizagem. Quando não era possível testar o app, fosse por limitação 
computacional ou incompatibilidade com o dispositivo móvel, usamos de outras 
alternativas para testá-lo como: descrição do aplicativo na plataforma cadastrada; 
imagens das telas disponibilizadas pelo autor, assim como vídeos no YouTube que 
demonstram a interação do usuário com o app. Para avaliarmos a funcionalidade e as 
características dos apps, de acordo com os descritores, baixamos os apps em um tablet 
com sistema Android 4.1.  
 
A proposta desse levantamento de apps é buscar os que possuem a permissão Creative 
Commons (CC) para que disponibilizemos o link para o download no OBAMA. A 
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classificação foi realizada com 201 apps para matemática. A classificação dos apps se 
deu nas seguintes etapas: (i) baixar os apps catalogados para o OBAMA; (ii) testar cada 
app, jogando, explorando a interface para o nível de ensino adequado; e (iii) Analisar 
quais habilidades podem ser trabalhadas pelos descritores da Prova Brasil e BNCC. 
Para cada etapa, um agente foi definido: Catalogador, Revisor e Validador. O processo 
de classificação e inserção de metadados pedagógicos nos apps está descrito na figura 
1. No processo de classificação, estiveram presentes alunos dos cursos de Pedagogia 
e Matemática, que analisaram e classificaram os apps de acordo com os critérios 
levantados. Esses dados foram dispostos em uma planilha eletrônica compartilhada, 
promovendo a colaboração entre os envolvidos nesse processo. Haviam duas funções: 
a de “visto por” e “validado por”. Cada pesquisador foi encubido de classificar quanto a 
todos os critérios, e outro revisava essa classificação e validava. Esse processo teve 
início em dezembro de 2016 e continua em andamento, visto que a cada dia novos apps 
são lançados. Para o presente estudo, foram delimitados os recursos catalogados e 
classificados até dezembro de 2018. Utilizamos apenas a plataforma de apps do Android 
Google Play Store.  
 
Essa classificação foi realizada com base no uso de uma planilha eletrônica 
colaborativa. No processo de classificação em descritores de habilidades da BNCC, 
cada avaliador ficou responsável por preencher a planilha com as informações 
pedagógicas através da usabilidade desse recurso e adequação às habilidades 
propostas para o nível. Tal processo foi otimizado pela planilha desenvolvida (Ver Figura 
2), haja vista trabalhos já realizados anteriormente com os recursos da Plataforma 
OBAMA. Criamos uma novo código para representar os apps que “EF00MA00 - Não se 
aplicam” que após análise e observação das habilidades, não se enquadraram em 
nenhum das habilidades dispostas, assim como D0 para habilidades não identificadas 
de acordo com os descritores da Prova Brasil. Essa classificação foi realizada com base 
no uso de uma planilha eletrônica colaborativa. No processo de classificação em 
descritores de habilidades das matrizes escolhidas, cada avaliador ficou responsável 
por alimentar a planilha com as informações pedagógicas através da usabilidade desse 
recurso e adequação às habilidades propostas para o nível. Tal processo foi otimizado 
haja vista trabalhos já realizados anteriormente com os recursos da plataforma OBAMA 
oriundos desta pesquisa [Melo, Costa e Maia, 2017; Costa, Melo e Maia 2017; Melo, 
Costa e Maia 2018; Melo e Costa 2018, Melo e Costa, 2018; Melo, 2019a; Melo, 2019b]. 
Ao consultar os apps anteriormente catalogados para a plataforma, percebemos que 
alguns foram descontinuados ou não estavam mais disponíveis para download. No 
processo de curadoria dos links, ou seja, a verificação dos links que estavam 
funcionando no processo de catalogação em descritores das matrizes, removemos um 
total de 37 apps (ver Quadro 1). 
 
Considerando que a plataforma ainda possui algumas funções em implementação, para 
registro e análise neste artigo, selecionamos os apps encontrados, catalogados e 
classificados até dezembro de 2018. 
 
Resultados e Discussões 

 
A RSL demonstrou um déficit quando falamos de educação matemática e apps em sala 
de aula, deixando evidente a necessidade de inovações no processo de ensino e 
aprendizagem no contexto matemático, no qual os professores considerem o uso de 
aplicativos como ferramenta de apoio. Isso ficou claro quanto ao processo de 
catalogação. Na inserção de trabalhos, dos 57 artigos considerados relevantes, 
diminuímos o escopo para 5 artigos que respondiam com êxito todas as perguntas da 
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RSL. Dentre os principais resultados, temos que 80% dos trabalhos buscam recursos 
para smartphones e 40% para tablets. 20% dos trabalhos fazem levantamento de apps 
para matemática, sendo dada ênfase aos níveis de Ensino Médio da Educação Básica. 
Dentre as metodologias analisadas, todos optaram por buscas manuais na plataforma 
Google Play Store. 
  
Sobre o processo de catalogação, foram analisados os 201 apps da Plataforma OBAMA, 
classificando-os quanto a níveis de ensino, unidades temáticas e habilidades. Neste 
trabalho, devido a ampla quantidade de dados produzidos após a classificação 
realizada, faremos um recorte para a quantidade de dados relacionados ao número de 
objetos classificados por anos de ensino e as habilidades classificadas em cada um 
deles, relacionadas com a unidade temática tanto para a BNCC quanto para a Prova 
Brasil, produtos deste plano de trabalho, além de fazer as considerações admissíveis. 
Classificamos apps que pertencem a mais de uma habilidade por ano de ensino, o que 
implica em um número maior de habilidades por objetos, ao se comparar com o número 
de apps analisados. 
  
No processo de busca de novos recursos, em contínua atualização, foram catalogados 
61 novos apps no período, classificados de acordo com os critérios estabelecidos na 
etapa anterior [Melo, Costa e Maia 2017] e na presente etapa da pesquisa. Somando-
se ao que já possuía, atualmente o repositório conta com 201 apps, excluindo os apps 
que foram retirados na fase de curadoria (ver Quadro 2). 
  
Classificamos os apps de acordo com descritores de habilidades da Prova Brasil. 
Analisando os descritores do anos iniciais do Ensino Fundamental, como mostra o 
Gráfico 1. 
  
Como a própria matriz traz em seu escopo, algumas habilidades matemáticas não são 
avaliadas pela própria natureza do processo de aplicação dos exames - provas com 
questões objetivas, como o cálculo mental, por exemplo. Para tanto, criamos uma 
categoria para englobar esses apps que não se enquadraram no contexto da Prova 
Brasil foi a categoria D0. Segundo o Gráfico 1, ele é a terceira categoria mais citada, ou 
seja, as atividades dos apps encontrados para tal nível de ensino não se enquadraram 
nos descritores avaliados por essa matriz de referência. 
  
As habilidades D6, D8, D9, D11, D22 são as competências com quase ou nenhum app 
(entre zero e dois apps). Os verbos de ação dessas habilidades são, respectivamente: 
estimar, estabelecer relações, estabelecer relações, resolver problemas e identificar, 
sendo a habilidade de estabelecer relações menos frequentes nas atividades dos apps 
para o AIEF. Braga (2014) fala que estabelecer relações entre tendências em Educação 
Matemática, como no uso de apps, potencializa a relações tendo em vista que a 
tecnologia está cada vez na vida das pessoas. Essa habilidade é importante, mas só 
encontramos um recurso que satisfizesse tais descritores. 
  
Analisando os descritores do Anos Finais do Ensino Fundamental catalogados nos 
apps, temos (ver Gráfico 2). 
  
Segundo o Gráfico 2, D0 é novamente a categoria mais recorrente, ou seja, as 
atividades dos apps encontrados para tal nível de ensino não se enquadraram nos 
descritores avaliados por essa matriz de referência. Observamos um padrão entre as 
atividades do Anos Finais e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental quanto à relação 
à hegemonia de recursos voltados ao tema Números e operações/Álgebra e Funções. 
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Analisando os descritores do Ensino Médio catalogados nos apps, temos (ver Gráfico 
3). 
  
Diferentemente dos outros níveis de ensino, a categoria D0 é a mais citada, com 33,60% 
dos recursos disponíveis, num universo de 95 apps com potencialidade para serem 
trabalhados no EM. Isto sugere pouca preocupação com aspectos pedagógicos, que 
deveriam ser essenciais [Papert 2008], no desenvolvimento desses recursos ou no 
cadastramento deles nas plataformas de acesso e download. 
  
Há um quantitativo baixo de apps educativos para todos os demais temas curriculares 
no EM. Isso pode se justificar pela proposta de algumas habilidades embasadas para 
esse nível de ensino, e ainda o foco em sala de aula em atividades que trabalhem a 
matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As atividades dos 
apps que abordam assuntos mais específicos que não estão na matriz de referência da 
Prova Brasil (2011). 
  
Mesmo sendo a Google Play Store possivelmente o repositório de apps mais popular, o 
fato de contemplar todas as classes de apps pode dificultar a localização daqueles com 
potencial educativo por professores. Por esta razão, justificamos a criação de uma 
plataforma específica de apps educativos para Matemática por congregar os recursos 
em uma única plataforma pensada para facilitar o trabalho docente de seleção e 
avaliação do app, de acordo com sua aula, classificados em níveis de ensino, temas 
curriculares e descritores de habilidades. 
  
Observamos também, como consequência, a defasagem de apps produzidos para os 
temas de Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação, unidades que cobram a 
capacidade de analisar dos dados fornecidos antes de qualquer cálculo matemático, 
exigindo do aluno uma leitura gráfica e conhecimento de unidade de medida que na 
grande maioria das vezes não explorado (ver Gráfico 4). 
  
Analisando a quantidade de apps classificados quanto aos níveis de ensino da 
Educação Básica, vejamos o Gráfico 5. 
  
A grande quantidade de atividades encontradas nos apps,classificadas para esses 
níveis de ensino, podem ser justificadas pelo fato de ser o nível de ensino com mais 
anos de duração, enquanto o Ensino Médio dura três anos e seus conteúdos, via de 
regra, são um aprofundamento dos estudos do Ensino Fundamental. Da mesma forma, 
podemos inferir para apps com potencial para a Educação Infantil. As atividades 
relacionadas ao Ensino Médio eram bastante específicas para o nível de ensino. Como 
o público-alvo desses recursos são os adolescentes e tem mais acesso a esses 
dispositivos [CGI.BR 2017], se desenvolvem mais apps para essa faixa etária, e que 
tenha menos apps educativos para crianças em fase pré-escolar. Apesar disso, há um 
grande mercado voltado para essa faixa etária e os apps encontrados para esse nível 
promovem atividades relacionadas ao numeramento, além de uma grande quantidade 
de publicidade no conteúdo dos apps. 
  
Estas análises ajudaram na classificação dos apps para os descritores da BNCC, haja 
vista a natureza dos metadados e a sua reutilização. Devido ao grande número de 
habilidades presentes na BNCC, alguns metadados como os temas curriculares e os 
níveis de ensino foram mantidos nesta análise. A mudança significativa foi a divisão do 
tema curricular proposto pela Prova Brasil como Números e Operações/Álgebra e 
Funções para Números e Álgebra, proposto pela BNCC. Outra mudança é que houve o 
acréscimo de descritores para a Educação Infantil. Analisamos as habilidades para o 
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Ensino Fundamental e a Educação Infantil publicados até dezembro de 2018. Os 
resultados para a Educação Infantil podem ser verificados no Gráfico 6. 
  
De acordo com os dados, há uma forte polarização em apps para a Educação Infantil 
que não atendem as habilidades listadas, totalizando 89%. Para este nível, foram 
verificados apenas os recursos adequados para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, que possibilitasse alguma manipulação e interface mais infantilizada das 
atividades voltadas aos primeiros anos do nível de ensino e que pudessem ser 
reaproveitadas. Como vimos no Gráfico 4, observamos que 43 recursos se adequaram 
ao nível da Educação Infantil. 
  
Analisando os descritores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental catalogados nos 
apps, temos (ver Gráfico 7). 
  
Como era esperado, há uma atenção entre a quantidade de recursos que não se 
enquadraram em nenhuma das habilidades para a BNCC e em atividades previstas para 
o 5° ano, última série desse nível de ensino. Observamos também que algumas 
habilidades não foram contempladas através do levantamento, o que dá margem para 
o reforço do argumento que é necessário que se desenvolva mais recursos 
educacionais que realmente promovam a aprendizagem [Lemos 2010] e que sejam 
pensados a partir de uma visão educacional [Oliveira, Costa e Moreira 2001]. 
  
Apesar de possuir diversas habilidades contempladas pela BNCC, o descritor 
EF00MA00 não foi o que mais apareceu, mostrando que apenas 13,66% dos apps não 
se enquadrou em alguma categoria para este nível de ensino (ver Gráfico 8). Outro dado 
importante para se analisar são as habilidades mais encontradas nos apps e que na 
análise mostram grande representatividade: As habilidades EF01MA0 - Utilizar números 
naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas 
sim código de identificação; EF02MA06 - Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais; 
EF03MA05 - Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais; e 
EF04MA04 - Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação 
e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo foram as habilidades que mais 
apareceram nas atividades dos apps, com as porcentagens de 30,21%, 28,77%, 30,93% 
e 26,61% respectivamente. Todas essas habilidades estão de alinhadas a ideia de que 
a matemática se resume a aprendizagem das quatro operações básicas, o que influi 
diretamente no estilo de concepção de software para o mercado, influindo assim na sua 
produção. 
  
Observamos também que, ao juntar a quantidade de apps para cada série, obtemos os 
resultados mostrados no Gráfico 8. 
  
Ao analisarmos o Gráfico 9, observamos que praticamente não há recursos para as 
habilidades recém inseridas na BNCC para o campo da Álgebra [BNCC 2017]. O 
documento traz o argumento que é imprescindível que algumas dimensões do trabalho 
com a Álgebra estejam presentes nos processos de ensino e aprendizagem desde os 
anos iniciais Ensino Fundamental, como as ideias de regularidade, generalização de 
padrões e propriedades da igualdade com uma forte relação dessa unidade temática 
com a de Números. Apesar do elevado número de habilidades encontradas para 
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Números, as habilidades de Álgebra praticamente não foram encontradas nas 
atividades nos apps (em apenas 0,53%). 
  
Outras áreas que também não tiveram recursos expressivos foram Grandezas e 
Medidas e Probabilidade e Estatística. Esses resultados já foram previstos em trabalhos 
anteriores [Costa, Melo e Maia, 2017; Melo e Costa, 2018, Melo, 2019b]. A baixa 
quantidade de recursos desenvolvidos para os anos iniciais do Ensino Fundamental se 
justificou como a priorização por parte dos desenvolvedores os temas que trabalham 
com Números e Geometria, unidades temáticas que utilizam algoritmos básicos para a 
resolução exercícios e o raciocínio lógico-matemático e utilização de calculadoras [Melo 
e Costa, 2018, p.923]. Isso se deve também a concepção do que é Matemática para 
essas pessoas, mostrando a importância da integração do aspecto pedagógico na 
concepção de um software educativo [Oliveira, Costa, Moreira, 2001]. 
  
Uma habilidade que não apareceu nas atividades dos apps foi a EF05MA24 - Interpretar 
dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), 
referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e 
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Isso pode ter 
acontecido devido a restrição da catalogação de apps para Matemática. As palavras-
chave utilizadas se remetiam diretamente a conteúdos, temas curriculares e habilidades 
de matemática, não englobando termos de outras áreas de conhecimento. Apesar disso, 
essa habilidade está diretamente relacionada às competências para viver para o 
cidadão global do século 21 [UNESCO 2015, p.26], na qual as atividades propostas pelo 
professor baseiam-se na abordagem de questões atuais, fornecendo espaço para o 
desenvolvimento da cidadania, estimulando o pensamento crítico e criativo frente a 
informações coletadas ou levantadas por meios físicos e/ou virtuais. 
  
Analisando a quantidade de descritores do anos finais do Ensino Fundamental 
catalogados nos apps por série temos (ver Gráfico 10). 
  
Há uma tendência a diminuição de recursos no decorrer das séries dos anos finais do 
Ensino Fundamental, assim como nos anos iniciais. O dado mais curioso para se 
comentar é sobre o baixo quantitativo de apps adequados para habilidades do 9° ano, 
fato este já comentado em trabalhos anteriores [Costa, Melo e Maia 2017; Melo, 2019b]. 
Na medida em que as séries da Educação Básica vão prosseguindo, mais específicas 
são as habilidades para determinado nível. Podemos observar a habilidade EF09MA21 
- Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem 
induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, 
legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e 
datas), entre outros. Não foi encontrado nenhum app que pudesse auxiliar no 
desenvolvimento desta habilidade, porém uma pesquisa direcionada na internet por 
gráficos desta natureza pode ser mais útil que a utilização de um app para auxiliar no 
desenvolvimento desta atividade. A tecnologia não substitui o professor, nem mesmo 
os apps conseguem ser eficientes o suficiente para quaisquer habilidades. O professor 
deve ter o senso crítico no seu planejamento para escolher a melhor estratégia ao 
desenvolver habilidades com os seus alunos. 
  
Uma visão geral do quantitativo de apps por habilidade da BNCC pode ser encontrado 
no Gráfico 11. 
  
A habilidade mais citada neste levantamento (EF06MA03) está relacionada ao objeto 
de conhecimento operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) 
com números naturais e a divisão euclidiana. Ela está presente em 16,55% dos apps, 
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ou seja, quase ⅕ da produção destes recursos possuem no cerne de sua concepção a 

ideia da matemática como o desenvolvimento de algoritmos básicos para a resolução 
exercícios e o raciocínio lógico-matemático [Melo e Costa, 2018]. 
  
O Gráfico 12 nos mostra o quantitativo de habilidades por tema curricular, cruzados com 
as séries dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 
  
Assim como nos anos iniciais, há uma tendência ao desenvolvimento de recursos para 
o tema Números, sendo que o tema de Álgebra é menos expressivo nos primeiros anos 
desta etapa, havendo um aumento de recursos no decorrer dos anos, e com o tema 
curricular Números ocorre o inverso. Os temas Grandezas e Medidas e Probabilidade e 
Estatística praticamente estão empatados na quantidade de recursos disponibilizados 
na Plataforma OBAMA para o desenvolvimento destas habilidades. Uma ênfase ao dado 
do 9° ano que não possui nenhum recurso disponível para o tema Números. Nesta fase, 
esta unidade temática está preocupada no desenvolvimento de conjecturas a respeito 
da completude dos números reais para a resolução de alguns problemas, como o 
surgimento dos irracionais e das dízimas não-periódicas [BNCC, 2017]. 
  
Alertamos para o cuidado que se deve ter ao escolher um app acessado em repositórios 
genéricos. Como identificamos, alguns apps apesar de classificados como instigadores 
do saber matemático, de acordo com os parâmetros de avaliação e classificação, não 
se enquadraram para o trabalho em nenhum tema de conteúdo. Considerando que 
professores fizessem o mesmo procedimento de busca que empreendemos, teriam o 
mesmo resultado: quantidade elevada de apps que não correspondem às expectativas 
do levantamento, que é o princípio pedagógico. 
  
A seguir, apresentamos as conclusões deste trabalho, a partir das inferências que 
fizemos sobre os dados analisados. 
 
Conclusão 

 
De maneira geral a nossa pesquisa traz um campo de estudo e inovação para o ensino 
de Matemática que precisa ser investigado e explorado. A popularização da informação 
de forma instantânea e dos dispositivos móveis demanda aos professores da atualidade 
a conhecer melhor seus alunos e as possibilidades pedagógicas que podem se servir. 
Este trabalho mostrou que existem muitos recursos para dispositivos móveis que podem 
ser usados em aula. Os apps estão amparados por perspectiva pedagógica que provoca 
a aprendizagem dos conceitos Matemáticos. A catalogação desses recursos contribui 
para a prática docente na medida em que facilitará seu trabalho ao planejar e executar 
uma aula com suporte dos dispositivos móveis. 
 
Como produtos do presente projeto de pesquisa, além desta análise quanti-qualitativa 
dos apps, os metadados pedagógicos foram implementados na Plataforma OBAMA, 
assim como adequação do sistema de busca para o uso das informações produzidas. 
Além disso, um projeto de extensão que visa a formação continuada de professores que 
ensinam matemática contará com a participação do discente na ajuda com o uso dos 
dispositivos móveis durante as formações para o uso do OBAMA. A RSL assim como a 
metodologia para a classificação de apps foram publicadas em anais de eventos 
nacionais sobre educação, assim como as etapas desta pesquisa [Melo, Costa e Maia, 
2017; Costa, Melo e Maia, 2017; Melo, Costa e Maia, 2018; Melo e Costa, 2018; Melo, 
2019a; Melo, 2019b]. O discente possui um projeto de mestrado que objetiva o uso dos 
apps na sala de aula, através de uma formação continuada visando o desenvolvimento 
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profissional de professores de matemática e a inserção dos dispositivos móveis no 
ensino desta disciplina, contribuindo diretamente na aprendizagem matemática. 
 
A formação docente é importante para a consolidação de alguns resultados vistos 
durante a pesquisa, assim como contribuiu para os professores se apropriarem das 
ferramentas disponibilizadas pela Plataforma OBAMA. 

Disponibilizaremos os apps encontrados e os metadados deste trabalho na Plataforma 
OBAMA. Pretendemos ainda seguir o projeto com formações docente para o uso de 
apps da Plataforma OBAMA com a criação e disponibilização de planos de aula com os 
apps durante e após as formações, usando a expertise dos professores que ensinam 
matemática e as possibilidades físicas das escolas da cidade do Natal, assim como a 
classificação dos apps para o ensino Médio com base na BNCC, concomitantemente a 
um novo processo de curadoria dos apps. Será interessante analisar o conhecimento 
tecnológico, pedagógico e do conteúdo [Harris, Mishra e Koehler, 2009] que os 
professores movem para a integração dessas ferramentas em suas salas de aula. 
  
 
Referências 

 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 09 fev. 2019. 

  

Braga, E.S.O. (2014). Relevantes aspectos relacionados ao ensino de matemática. 
Disponível em: <https://goo.gl/qCN1xA>. Acesso em: 10 fev. 2019. 

  

CGI.BR. (2017). “Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação 
nas escolas brasileiras: TIC educação 2017”. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no 
Brasil. 

  

Costa, C. J. N. ; Melo, E. M .; Maia, D. L. (2017). A Inserção de Descritores de 
Tratamento da Informação na Classificação de Recursos Educativos Digitais de um 
Repositório. In: Anais do XXIII Workshop de Informática na Escola (WIE 2017), 
Recife/PE. 

  

Demirbilek, M. (2010). Investigating attitudes of adult educators towards educational 
mobile media and games in eight European countries. Journal of Information Technology 
Education, v9, p 235-247. 

  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 71 

 

Earshaw, R. A.; Robison, D.; Excell, P. S. (2011). From E-Learning to M-Learning - the 
use of Mixed Reality Games as a new Educational Paradigm. International Journal of 
Interactive Mobile Technologies iJIM v5, p17-25. 

  

Harris, J.; Mishra, P.; Koehler, M. (2009). “Teachers’ Technological Pedagogical Content 
Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based Technology Integration 
Reframed”. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 2009, p.393-416. 

  

Kitchenham, B. A. (2004). Procedures for undertaking systematic reviews. Technical 
report, Computer Science Department, Keele University. 

  

Lemos, C. (2010). Jogos móveis locativos, cibercultura, espaço urbano e mídia locativa. 
In: Revista USP, São Paulo, n.86, p. 54-65, 64 junho/agosto. 

  

Melo, E. M. (2019a). Classificação de Apps Educativos para Dispositivos Móveis com 
Potencial para Matemática: Uma Revisão Sistemática de Literatura. In: Encontro 
Nacional de Educação Matemática, 2019, Cuiabá/MT. Anais do XXIII ENEM 2019. 

  

Melo, E. M. (2019b). Levantamento de Metadados para a Integração de Apps no Ensino 
e Aprendizagem da Matemática. In: Encontro Nacional de Educação Matemática, 2019, 
Cuiabá/MT. Anais do XXIII ENEM 2019. 

  

Melo, E. M.; Costa, C. J. N.; Maia, D. L. (2017) . Recursos educativos digitais para 
Educação Matemática: um levantamento para dispositivos móveis. In: Congresso sobre 
Tecnologias na Educação (Ctrl+E), 2017, Mamanguape/PB. Anais do Ctrl+E 2017. 

  

Melo, E. M.; Costa, C. J. N.; Maia, D. L. (2018) . Metadados para Apps: Níveis de Ensino 
e Descritores de Habilidades. In: Congresso sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E), 
2018, Fortaleza/CE. Anais do Ctrl+E 2018. 

  

Melo, E. M.; Costa, C. J. N. (2018). Apps para o Ensino de Matemática: Descritores 
como Metadados para Busca de um Repositório de Objetos de Aprendizagem. In: Anais 
dos Workshops do VII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (WCBIE 2018), 
Fortaleza/CE. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 72 

 

  

Muniz, M. I. P. A. (2015). Usabilidade pedagógica e design de interação: processos de 
comunicação e colaboração em ambientes virtuais de aprendizagem. Rio de Janeiro, 
2015. Tese (Doutorado) - Centro de Teologia e Ciências Humanas, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

  

Oliveira, C. C.; Costa, J. W. da; Moreira, M. (2001). Ambientes informatizados de 
aprendizagem: produção e avaliação de software educativo. 1ed. Campinas, SP: 
Papirus. 

  

Oliveira, A.M.D. et al (2017). Levantamento e catalogação de objetos de aprendizagem 
para matemática para atualização de um repositório. In: Congresso sobre Tecnologias 
na Educação (Ctrl+E), 2017, Mamanguape/PB. Anais do Ctrl+E 2017. 

  

Papert, S. (2008) “A máquina das crianças: repensando a escola na Era da Informática”. 
ed. rev. Porto Alegre: Artmed. 

  

Prova Brasil (2011). Prova Brasil: Ensino fundamental - matrizes de referência, tópicos 
e descritores. In: BRASIL. PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação. Brasília: 
MEC/SEB/Inep. 

  

QEDU (2018). Comparando o aprendizado: Rio Grande do Norte. Disponível em: 
http://www.qedu.org.br/estado/120-rio-grande-do-norte/compare. 

  

UNESCO (2015) Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desafios 
do século XXI. -- Brasília. 

  

Wazlawick, R. S. (2014) Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier. 

  

Wiley, D. A. (2008). “Connecting learning objects to instructional design theory: a 
definition, a metaphor, and a taxonomy”.Logan: Utah State University. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 73 

 

Anexos 

 

 

Figura 1. Agentes envolvidos na inserção de metadados nos apps 

 

 

Figura 2. Planilha Eletrônica utilizada na classificação dos apps. 
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Quadro 1. Quantitativo de apps por período de catalogação 

 

 

Quadro 2. Quantitativo de apps por período de catalogação 
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Gráfico 1. Quantitativo de apps por descritores do anos iniciais do Ensino Fundamental 
da Prova Brasil 

 

 

Gráfico 2. Quantitativo de apps por descritores do anos finais do Ensino Fundamental 
da Prova Brasil 
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Gráfico 3. Quantitativo de apps por descritores do Ensino Médio da Prova Brasil 

 

 

Gráfico 4. Quantidade de apps distribuídos por Tema Curricular da Prova Brasil. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 77 

 

 

Gráfico 5. Quantidade de apps por Níveis de Ensino da Educação Básica 

 

 

Gráfico 6. Quantitativo de apps por descritores da Educação Infantil da BNCC 
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Gráfico 7. Quantitativo de apps por descritores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
da BNCC 
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Gráfico 8. Quantidade de habilidades nos apps por série dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental para a BNCC 
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Gráfico 9. Quantidade de habilidades nos apps por série e por Tema Curricular dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental para a BNCC 

 

 

Gráfico 10. Quantidade de habilidades nos apps por série dos anos finais do Ensino 
Fundamental para a BNCC 
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Gráfico 11. Quantitativo de apps por descritores dos anos finais do Ensino Fundamental 
da BNCC 
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Gráfico 12. Quantidade de habilidades nos apps por série e por Tema Curricular dos 
anos finais do Ensino Fundamental para a BNCC 
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TÍTULO: Revisão de literatura para o mapeamento das práticas de leitura realizadas por 

acadêmicos do Bacharelado em Tecnologia da Informação no ambiente digital 

Resumo 

Diante dos efeitos da tecnologia digital nas práticas de leitura e escrita, o presente 
trabalho tem como propósito mapear as práticas de leitura realizadas pelos acadêmicos 
do Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) no ambiente digital. Para efetuar 
esse mapeamento, primeiramente foi necessário realizar uma revisão de literatura, na 
qual os principais autores que discutem sobre letramento, letramento digital, e gêneros 
do discurso foram consultados, bem como, trabalhos acadêmicos pertinentes a esses 
temas. O resultado dessa fase inicial do projeto foi a sistematização dos fundamentos 
teóricos elementares e necessários para as produções futuras, na qual refletiu-se a 
respeito das definições de letramento, diferenciando-o do processo de alfabetização, e 
a respeito do letramento digital fazendo comparações entre esses dois conceitos. Além 
disso, discutiu-se sobre os gêneros textuais e digitais e como eles se agregam no 
conceito de gêneros do discurso. Consequentemente, os conhecimentos alcançados ao 
longo desta pesquisa poderão amparar as demais fases do projeto, que consistirão na 
coleta e análise de dados com o intuito de especificar as práticas de leitura e escrita em 
ambientes digitais realizadas pelos alunos do BTI. 
 
Palavras-chave: Letramento.Letramento Digital.Gêneros textuais/digitais.Leitura. 

TITLE: Literature review for mapping reading practices performed by Bachelor of 

Information Technology students in the digital environment 

Abstract 

Given the effects of digital technology on reading and writing practices, this paper aims 
to map the reading practices performed by Information Technology (IT) undergraduates 
in the digital environment. To perform this mapping, first it was necessary to perform a 
literature review, in which the main authors who discuss about literacy, digital literacy, 
and discourse genres were brainstormed, as well as academic papers relevant to these 
themes. The result of this initial phase of the project was the systematization of the 
elementary theoretical foundations necessary for future productions, which reflected on 
the definitions of literacy, differentiating it from the literacy process, and digital literacy, 
making comparisons between these two concepts. In addition, there was a discussion 
about textual and digital genres and how they aggregate with the concept of discourse 
genres. Consequently, the knowledge gained throughout this research may support the 
other phases of the project, which will consist of data collection and analysis in order to 
specify the reading and writing practices in digital environments performed by IT 
undergraduates. 
 
Keywords: Literacy.Digital Literacy.Textual and Digital genders.Reading 
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Introdução 

Considerando que o ambiente digital é constituído em sua maioria por linguagem escrita, 
a leitura e escrita possuem um espaço importante em discussões sobre os impactos da 
tecnologia digital na vida contemporânea. E dentre as diversas áreas da atividade 
humana que são impactadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 
pode-se destacar o âmbito educacional, no qual as TICs além de fornecerem 
ferramentas que podem auxiliar o trabalho do professor, também afetam os propósitos 
didáticos dos campos do conhecimento.  
 
A partir disso, fundamentando-se nos estudos sobre letramento, letramento digital e 
gêneros textuais/digitais desenvolvidos por Kleiman (2000; 2004), Bahktin (1997), 
Coscarelli (2011;2016) entre outros, este trabalho busca a sistematização de conceitos 
que discorrem e qualificam as práticas de leitura. Nesse sentido, diante da fase em que 
este projeto se encontra, serão apresentadas, algumas reflexões teóricas sobre os 
conceitos que fundamentam a pesquisa, haja vista ter sido essa a parte realizada 
durante o plano de trabalho.  
 
Através dos conhecimentos teóricos obtidos, será possível dar continuidade ao plano, 
para, enfim, mapear as práticas de leitura realizadas pelos alunos do Bacharelado de 
Tecnologia da Informação (BTI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) na esfera digital.  
 
A pesquisa circunscreve-se, portanto, na interface entre linguagem e tecnologia, 
refletindo sobre princípios e elementos conceituais que exploram os usos sociais da 
leitura e da escrita no espaço virtual. Dando ênfase às práticas letradas digitais no 
ensino superior e, futuramente, obtendo resultados que poderão nortear a 
implementação de novas práticas docentes para o ensino de leitura e escrita no meio 
acadêmico.  
 
O presente estudo está organizado da seguinte maneira: na próxima seção serão 
apresentadas as metodologias adotadas para a realização deste trabalho; em seguida, 
os resultados obtidos serão discutidos por meio de uma síntese dos principais conceitos 
estudados durante a revisão de literatura; e, ao final, haverá uma seção de conclusão 
enfatizando os resultados alcançados e a relevância deles para a continuidade do 
projeto. 
 
Metodologia 

 
Nesta seção será feita a descrição dos métodos implementados para efetuar revisão de 
literatura que corresponde a fase atual do projeto e que servirá de base para as 
atividades futuras propostas no plano de trabalho. De acordo com Motta-Roth e 
Hendges (2010, p. 57): “A revisão de literatura serve para demonstrar o que já se sabe 
sobre a temática, o problema em questão, e o que as pesquisas desenvolvidas 
anteriormente demonstram’’. Sendo assim, serão apresentadas algumas obras e 
materiais utilizados, bem como as tecnologias e metodologias que, em conjunto, 
facilitaram a sistematização dos conhecimentos obtidos.  
 
O desenvolvimento do projeto ocorreu por meio de diferentes técnicas e métodos que, 
considerando o grupo de pessoas envolvidas nele, podem ser divididos em três 
momentos distintos: estudos em grupo, estudos direcionados pelo orientador e o estudo 
individual. Ao longo da execução da pesquisa, essas três abordagens de aprendizado 
foram exploradas seguindo uma ordem particular, de maneira que, inicialmente 
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priorizou-se as reflexões em conjunto, posteriormente as discussões com o orientador 
e, por fim, o desenvolvimento individual. 
 
A primeira etapa dos momentos voltados aos estudos em grupo, foi realizada a leitura 
de capítulos do livro “Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas” 
(COSCARELLI, 2011) e de capítulos do livro “Tecnologias para aprender” 
(COSCARELLI, 2016). Fundamentados nessas leituras foram estabelecidos encontros 
quinzenais para a discussão das questões principais abordadas nessas obras.  
 
Durante os encontros, cada participante da pesquisa discursou a respeito de um capítulo 
específico de algum dos livros, capítulo já determinado previamente, trazendo um olhar 
crítico dos fragmentos do texto que foram considerados relevantes. Para elaborar as 
apresentações, utilizou-se ferramentas como o Google Apresentações e o Microsoft 
Power Point, agregando imagens, vídeos e recursos gráficos aos trechos das obras, 
com o intuito de tornar as discussões mais enriquecidas. 
 
As apresentações produzidas foram disponibilizadas online entre todos os membros do 
projeto de pesquisa por meio do Google Drive, permitindo a consulta e revisão dos 
temas discutidos. Além disso, adotou-se a aplicação do Documentos Google para a 
elaboração de fichamentos compartilhados.  
 
A metodologia dos fichamentos, consistiu na sinalização dos conceitos e definições das 
obras que foram lidas, formando um conjunto de excertos pertinentes às futuras etapas 
de desenvolvimento do projeto. Diversas citações e suas respectivas localizações 
foram, portanto, reunidas em um arquivo de uma maneira sucinta, e contendo 
conhecimentos que puderam ser rapidamente resgatados no decorrer do projeto. 
 
Para reforçar e dar continuidade aos aprendizados, após as discussões em grupo 
iniciou-se uma fase de encontros de orientação para os estudos. Essa etapa efetivou-
se por meio de reuniões semanais nas quais eram feitas leituras mais específicas que 
apresentassem não só os conceitos discutidos em grupo, mas também a forma em que 
estes conceitos são utilizados na prática. Em outros termos, pode-se caracterizar esse 
momento do projeto pela análise de diversas produções científicas e acadêmicas 
relacionadas com os princípios de letramento, letramento digital e gêneros 
textuais/digitais.  
 
A principal fonte de estudo ao decorrer dos encontros orientados foi a dissertação “A 
competência leitora e a memória de trabalho em alunos bilíngues: um estudo 
exploratório sobre o uso de ferramentas digitais na leitura” (PESSOA ,2018). Além dessa 
produção acadêmica, também foi feita a leitura do livro: “Escrever, hoje” 
(RIBEIRO,2018). 
 
Posteriormente, complementou-se os conhecimentos, até então adquiridos, com leituras 
e fichamentos individuais. A particularidade desse momento se caracterizou por 
delimitar cada vez mais os temas de estudo, tendo em vista a proposta da pesquisa e 
com a produção de resumos e fichamentos de livros, artigos e trabalhos acadêmicos. 
As obras utilizadas foram: “Letramentos digitais” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 
2016), “Ler e compreender os sentidos do texto” (KOCH;ELIAS, 2017) e “Produção 
textual na universidade” (MOTTA-ROTH.; HENDGES, 2010), entre outras. 
 
Resultados e Discussões 
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Tendo como base os métodos aplicados e apresentados na seção anterior, os 
resultados desse projeto de pesquisa consistiram na produção de uma síntese dos 
principais fundamentos que envolvem o eixo temático deste trabalho. Esses conceitos 
contornam e detalham aspectos do letramento, letramento digital, gêneros e práticas de 
leitura e escrita no ambiente digital e serão apresentados a seguir.  
 
Em uma sociedade cada vez mais globalizada, a leitura e a escrita estão presentes nos 
mais diversos contextos sociais, tendo papel essencial nesse processo de conexão 
entre as diferentes culturas. Associadas a essas práticas existem inúmeros propósitos 
comunicativos que exemplificam o uso social da leitura e escrita e fazem com que seja 
incontestável a importância do letramento na vida em comunidade. 
 
Seja na leitura de um bilhete, seja na produção de um artigo científico, é evidente que a 
leitura e escrita compreendem processos que vão muito além de uma simples 
codificação e decodificação de caracteres. Segundo Kleiman, a ideia de letramento está 
diretamente relacionada com a necessidade de atribuir sentidos e considerar situações 
específicas, em um tempo e espaço particular. Dessa forma, “‘Letramento’ é um 
conceito criado para referir-se aos usos da língua escrita não somente na escola, mas 
em todo lugar. Porque a escrita está por todos os lados, fazendo parte da paisagem 
cotidiana” (KLEIMAN, 2005, p. 5).  
 
Vale ressaltar, também, que aprender a decodificar palavras faz parte da concepção de 
alfabetização e é essencial para que sejam possíveis as práticas de letramento, assim 
como diversas outras competências e habilidades que envolvem a concepção da leitura 
e escrita como uma ação social. No entanto, ainda que a alfabetização esteja 
intrinsecamente conectada com o letramento, deve-se considerar seus conceitos como 
distintos entre si, entendendo as habilidades referentes a um determinado código como 
um elemento contido no processo de letramento, mas não o que o define integralmente, 
isso porque: “letramento não é alfabetização, mas a inclui” (KLEIMAN, 2005, p. 11).  
 
A partir da compreensão do letramento como o uso da leitura e escrita em um contexto 
determinado e com um objetivo específico, é possível dar um pouco mais de ênfase na 
leitura realizada por estudantes, foco deste plano de trabalho, considerando suas 
diferentes perspectivas. De acordo com Kleiman (2000) a escola percebe a leitura como: 
decodificação, avaliação e interação. Essa visão, tanto quanto restrita da prática de 
leitura, que muitas vezes pode desmotivar os alunos a realizarem a mesma, 
principalmente porque a leitura poderia ser vista como uma ação que é dinâmica, dotada 
de vitalidade na qual o leitor é ativo e realiza constantemente um processamento 
individual de ideias. Confirmando esse pensamento, Kleiman (2004, p. 80) afirma que a 
leitura “pressupõe a figura do autor presente no texto através de marcas formais que 
atuam como pistas para a reconstrução do caminho que ele percorre durante a produção 
do texto”, o que, consequentemente, implica em afirmar que o texto não traz tudo pronto 
para o leitor, este tem de agir ativamente sobre o texto para que se possa atribuir os 
sentidos devidos. 
 
Em resumo, é possível definir o letramento como o conjunto de práticas colaborativas 
que envolvem a interação entre indivíduos e que variam de acordo com os propósitos 
de cada contexto em que o indivíduo se insere. Como consequência dessas diferentes 
intenções, o letramento possui objetivos, modos de realização, recursos e materiais 
particulares, caracterizando-o como uma prática situada. 
 
Trazendo essa visão de letramento para as circunstâncias que correspondem à 
realidade moderna, é indispensável a reflexão acerca do letramento digital. Em outros 
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termos, a discussão a respeito do letrar nos ambientes digitais se torna extremamente 
relevante considerando a vida na sociedade da informação, em que as pessoas 
interagem e se comunicam constantemente por meio de plataformas digitais, e 
sobretudo quando percebe-se que a inclusão digital muitas vezes se configura em uma 
inclusão social. 
 
Seguindo essa linha de raciocínio, é importante enfatizar que, o letramento digital, assim 
como o conceito de letramento definido anteriormente, é uma prática que está 
diretamente vinculada com o uso social da leitura e escrita, sendo traduzida, por 
exemplo, em processos que implicam na inclusão digital. No entanto, apesar do 
letramento digital ter uma relação direta com a inclusão digital e consequentemente com 
a inclusão social, o contrário nem sempre é verdade, ou seja, a inclusão social e o 
acesso às tecnologias que envolvem o meio digital de compartilhamento de informações 
não são suficientes para que o indivíduo esteja, de fato, incluído digitalmente. “É preciso 
ir muito além do aprender a digitar em um computador. Quando pessoas em situação 
de exclusão social passam a ter acesso ao computador e a seus recursos, pode-se falar 
em popularização ou mesmo em democratização da informação, mas não 
necessariamente em inclusão digital” (PEREIRA, 2011, p. 15).  
 
Restringindo essas ponderações para as práticas de leitura no ambiente virtual, torna-
se ainda mais evidente a importância do indivíduo ser capaz de produzir raciocínios e 
associações a partir dos diferentes textos de diferentes gêneros que fazem parte da 
esfera digital. Especialmente, diante das propostas gráficas e responsivas de leitura de 
textos que são acessadas por meio de ferramentas tecnológicas e desviam de maneira 
significativa do modelo “tradicional” de apresentação do texto.  
 
Um instrumento extremamente inovador para a prática de leitura, por exemplo, é o Spritz 
que, de acordo com a dissertação apresentada por Pessoa (2018), consiste em uma 
ferramenta digital que emerge enquanto uma alternativa para a leitura em telas digitais, 
e promete aumentar a velocidade de leitura sem comprometer a compreensão textual. 
O Spritz transforma o modo de realizar a leitura, apresentando apenas uma palavra do 
texto de cada vez por um determinado período de tempo, permitindo delimitar uma 
velocidade para que o texto seja lido e estimulando diversas competências físicas e 
mentais como a memória de trabalho, “pilar fundamental da competência leitora, 
desempenhando um papel chave na manipulação e armazenamento de informações 
tidas como essenciais para várias tarefas cognitivas” (PESSOA, 2018, p. 1).  
 
De maneira resumida, as diversas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
surgem e evoluem constantemente, afetando profundamente a vida cotidiana, 
especialmente, quanto às formas e meios de interação entre as pessoas. E de modo 
que, “se antes era preciso saber escrever com letra cursiva, de preferência legível e 
bonita, agora é preciso saber digitar, é preciso conhecer as fontes disponíveis no 
computador e como usá-las”(COSCARELLI, 2011, p. 29). Por conseguinte, as 
capacidade e competências necessárias para que um indivíduo seja considerado 
letrado estão, em constante transformação. Em relação a isso, Zacharias (2016, p. 17), 
afirma que: “ser letrado hoje não é garantia de que seremos letrados amanhã, uma vez 
que as novas tecnologias se renovam continuamente”. Em complementação, o autor 
enfatiza que “a redefinição dos objetos de leitura e as possibilidades interativas 
atribuídas a seus usos vão redefinindo os modos como os leitores lidam com os textos 
e as mídias digitais.” (ZACHARIAS, 2016, p. 23).  
 
Diante da capacidade das plataformas digitais de se modificarem e se aprimorarem a 
cada dia, juntamente com as exigências da realidade contemporânea, fica evidente a 
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demanda por uma comunicação cada vez mais imediata e contínua entre as pessoas. 
Em decorrência disso, o modo como se escreve e se interage no mundo virtual passa a 
ter estilos próprios e particulares e, como consequência, passam a surgir o que 
denomina-se de gêneros digitais.  
 
O e-mail é um exemplo de gênero digital, que se aproxima muito do gênero textual carta, 
podendo ser avaliado por muitos como uma “adaptação” das cartas no contexto digital, 
assim como o blog pode ser considerado uma versão virtual dos diários, e assim como 
diversas outras comparações entre os gêneros textuais e os gêneros digitais. Entra em 
discussão, portanto, os gêneros do discurso como um todo, que particularizam esse 
encontro entre o meio “impresso” e o meio "tecnológico" de produção textual.  
 
Todas as formas de manifestações enunciativas, independente do meio pelo qual forem 
transmitidas, estão permeadas pelos gêneros de discurso. Cada gênero é responsável 
por delimitar uma formatação específica e estilos linguísticos que norteiam o autor na 
composição de seu discurso, assim como podem auxiliar o leitor no processo de 
compreensão desse discurso. Nesse sentido, os gêneros do discurso irão se adequar a 
diferentes situações comunicativas, sendo determinantes para que se atinja, com 
eficiência, os propósitos comunicativos que estão associados a essas situações. O 
conhecimento e estudo desses gêneros é fundamental e está diretamente relacionado 
com a aplicação dos conceitos de letramento e letramento digital.  
 
Finalmente, diante da perspectiva apresentada e tendo em vista os propósitos 
comunicativos que cercam tanto a esfera digital, quanto a esfera não digital, pode-se 
considerar a seguinte afirmação de Bakhtin (2003, p. 261-262): “O emprego da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, proferidos 
pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados 
refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo[...] cada 
campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 
os quais denominamos gêneros do discurso”. 
 
Conclusão 

 
Diante do que foi exposto ao longo desta produção científica e considerando o plano de 
trabalho do projeto de pesquisa como um todo, é possível concluir que realizou-se com 
sucesso a estruturação dos elementos teóricos primários e necessários para as 
produções futuras.  
 
De uma forma mais específica, a partir da aplicação de metodologias de estudo como a 
produção de fichamentos e encontros para discussões em grupo, os resultados obtidos 
no projeto apresentaram uma revisão de literatura, na qual fundamentos de letramento, 
letramento digital e gêneros do discurso foram aprofundados e sistematizados. Nesse 
sentido, viabilizou-se a continuação do desenvolvimento do projeto, com vistas ao 
alcance dos objetivos gerais e específicos definidos.  
 
Pretende-se, então, que os conhecimentos alcançados ao longo desta pesquisa, sirvam 
como base e suporte para as demais fases do projeto que consistem em: elaborar o 
instrumento de pesquisa (questionário); realizar a pré-testagem do questionário, antes 
da aplicação; a aplicação do questionário para a realização do mapeamento das práticas 
de leitura e escrita dos alunos do Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) no 
ambiente digital; e por fim a identificação das práticas de leitura e escrita realizadas 
pelos alunos do BTI em ambientes digitais. 
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Em resumo, este trabalho contribuirá para a especificação das tecnologias usadas para 
a realização das práticas de leitura, bem como dos gêneros de discurso por meio dos 
quais os alunos interagem socialmente no meio digital. E refletindo sobre as intenções 
e os propósitos comunicativos com os quais os discentes do BTI realizam essas práticas 
de leitura e escrita em ambientes digitais, buscar-se-á aplicar os conhecimentos teóricos 
obtidos nesta primeira etapa, subsidiando as considerações e conclusões inerentes aos 
dados. 
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TÍTULO: Mapeamento das práticas de escrita realizadas por acadêmicos do 

Bacharelado em Tecnologia da Informação no ambiente digital 

Resumo 

O trabalho tem como o objetivo mapear as práticas de escrita realizadas por acadêmicos 
do Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) no ambiente digital. Para isso, a 
primeira etapa do plano de trabalho realizada consistiu em produzir uma revisão de 
literatura, a partir da leitura, fichamento e discussões, com o intuito de obter um 
embasamento teórico que subsidie o mapeamento que será realizado nas próximas 
etapas do plano. Como resultado dessa primeira etapa, foram apresentados os 
conceitos de letramento, múltiplos letramentos, letramento digital, mundo social 
textualmente mediado, práticas de linguagem no ambiente digital, gênero, gêneros na 
esfera digital e transmutação de gêneros. Além disso, discutiu-se sobre a importância 
do letramento para a construção social do indivíduo. Portanto, a partir dessas definições 
e discussões, adquiriu-se fundamentação teórica para que se possa desenvolver a 
análise dos dados que serão obtidos a partir da aplicação de um questionário. 
 
Palavras-chave: Letramento. Letramento digital. Escrita. Gêneros do discurso. 

TITLE: Literature review for the mapping of writing practices carried out by Bachelor of 

Information Technology students in the digital environment. 

Abstract 

The objective of this paper is to map the writing practices performed by Information 
Technology (IT) undergraduates in the digital environment. For this, the first stage of the 
work plan was to produce a literature review, based on reading, filing and discussions, 
in order to obtain a theoretical basis to support the mapping that will be performed in the 
next stages of the plan. As a result of this first stage, the concepts of literacy, multiple 
literacy, digital literacy, textually mediated social world, language practices in the digital 
environment, gender, genders in the digital sphere, and gender’s transmutation were 
presented. In addition, there was a discussion about the importance of literacy for the 
social construction of the individual. Therefore, from these definitions and discussions, it 
was acquired a basis to develop the analysis of the data that will be obtained from the 
application of a questionnaire. 
 
Keywords: Literacy. Digital Literacy. Writing. Genders of speech. 

Introdução 

Considerando que o ambiente digital é constituído, em sua maioria, por linguagem 
escrita, a leitura e escrita possuem um espaço importante em discussões sobre os 
impactos da tecnologia digital na vida contemporânea. E dentre as diversas áreas da 
atividade humana que são impactadas pelas Tecnologias da Informação e 
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Comunicação (TICs), pode-se destacar o âmbito educacional, no qual as TICs além de 
fornecerem ferramentas que podem auxiliar o trabalho do professor, também afetam os 
propósitos didáticos dos campos do conhecimento. A partir disso, fundamentando-se 
nos estudos sobre letramento, letramento digital e gêneros textuais/digitais 
desenvolvidos por Kleiman (2005; 2012), Bakhtin (2003), Coscarelli (2003), entre outros, 
este trabalho, considerando a fase em que se encontra, busca apresentar algumas 
reflexões teóricas sobre esses conceitos que fundamentam a pesquisa, haja vista ter 
sido essa a parte que realizamos em nosso plano de trabalho. Através dos 
conhecimentos teóricos obtidos, será dada continuidade ao plano, para, enfim, serem 
mapeadas as práticas de escrita realizadas pelos alunos do Bacharelado de Tecnologia 
da Informação (BTI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na esfera 
digital. A pesquisa circunscreve-se, portanto, na interface entre linguagem e tecnologia, 
refletindo sobre princípios e elementos conceituais que exploram os usos sociais da 
escrita no espaço virtual. Tais conceitos influenciam diretamente na segunda etapa do 
projeto, na qual se dará ênfase às práticas letradas digitais no ensino superior e se 
obterá resultados que poderão nortear a implementação de novas práticas didático-
pedagógicas para o ensino de leitura e escrita no meio acadêmico. 
 
Metodologia 

 
Em termos metodológicos, o presente trabalho apresenta uma revisão de literatura que, 
segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 90), consiste na prática de “fazer referência à 
literatura prévia”. Ou seja, serve para utilizar, reconhecer e dar créditos aos 
conhecimentos já debatidos por estudiosos em relação a uma temática ou área do 
conhecimento. Além disso, a revisão permite aos estudiosos e pesquisadores utilizarem 
uma voz de autoridade para validar, justificar, os posicionamentos defendidos em suas 
pesquisas. Como previsto no plano de trabalho, a primeira etapa baseou-se na leitura 
de algumas obras que discutem sobre letramento, letramentos múltiplos, letramento 
digital, práticas de escrita em ambientes digitais, gêneros do discurso, transmutação de 
gêneros e gêneros digitais. Em encontros de orientação, a realização de fichamentos 
foi passada como atividade para que fossem registradas partes relevantes do que se foi 
lido, abrangendo o assunto de cada obra por meio de comentários. Essa prática diminui 
o tempo em que se acessa informações importantes das obras lidas, uma vez que elas 
estão documentadas e separadas. Entretanto, faz-se necessário revisar as obras lidas 
e fichadas em qualquer momento de dúvidas sobre o conceito que se estuda. Para 
registro dos fichamentos realizados, utilizou-se uma ferramenta tecnológica provida pela 
empresa Google, o Google Planilhas. Nela, foram guardados os fichamentos dos livros, 
os quais foram compartilhados com os demais membros da pesquisa para que tivessem 
acesso à atividade de fichamento realizada pelo grupo. Esse compartilhamento online 
ajuda aos integrantes do projeto a agilizarem certas atividades, pois um deles pode 
orientar outro de maneira virtual, já que a plataforma conta com uma ferramenta de 
comentário. Com isso, as informações de um membro para outro podem ser repassadas 
na própria planilha via nota. Ainda, encontros foram realizados com os orientadores e 
orientandos para a discussão das obras lidas após a leitura destas, uma vez que elas 
abordam conceitos que impactam na compreensão do ambiente do projeto. Então, esse 
encontro de discussão serviu para concretizar os estudos feitos na revisão de literatura 
do projeto. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com o que já foi citado, no decorrer do desenvolvimento do plano de trabalho, 
realizou-se diversas leituras das quais foram selecionados conceitos mais relevantes no 
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contexto em que o projeto se encontra para serem apresentados na revisão de literatura 
que se segue. Um conceito relevante que foi preciso entender no contexto do projeto foi 
o de letramento. Há alguns autores que defendem a ideia de múltiplos letramentos, 
dentre estes está o letramento digital. Entretanto, para o entendimento do letramento 
digital, é preciso entender o conceito de letramento. Este é definido como “ensinar a ler 
e escrever dentro de um contexto no qual a escrita e a leitura tenham sentido e façam 
parte da vida das pessoas” (PEREIRA, 2011, p. 15). Mas percebe-se que a leitura e a 
escrita trazem consigo consequências sociais, culturais e políticas. Para Kleiman (2005; 
2012), o letramento refere-se aos usos sociais da escrita. Esses usos são situados e 
demandam dos sujeitos habilidades e competências para agir socialmente. Nesse 
sentido, para ler e escrever precisamos dominar mais do que o código da escrita, 
precisamos atribuir sentidos aos textos, considerando a situação específica de interação 
em um tempo e um espaço concretos. Pode-se perceber que o letramento tem bastante 
importância para a construção social do indivíduo, pois a leitura e a escrita são reflexões 
vindas a partir do conhecimento de mundo do sujeito. Ou seja, a pessoa escreve sobre 
aquilo que conhece e lê a partir da perspectiva do seu conhecimento de mundo, 
experiência. Logo, o indivíduo, quando lê, pode estender seu conhecimento de mundo 
sobre quaisquer assuntos e, quando escreve, pode praticar tal conhecimento através 
das ações sociais de linguagem. Portanto, é perceptível a importância do letramento 
para a construção social do indivíduo e para a realização das práticas de leitura e escrita. 
Coscarelli (2003) afirma que mesmo dominados os recursos básicos da leitura e da 
escrita, aprende-se a ler e escrever pelo resto da vida, a dominar cada vez mais os 
recursos da escrita e estratégias da leitura. Ela ainda defende que esse processo de 
aprendizado não se encerra na alfabetização e que o importante é a concepção de texto, 
de leitura, de escrita e de aprendizagem que a escola está ajudando a desenvolver. 
Como dito anteriormente, alguns autores defendem o conceito de múltiplos letramentos 
e, ainda, que se subdivide em duas categorias: os dominantes e os “vernaculares” 
(ROJO, 2009, p. 102). A primeira, segundo Rojo (2009, p. 102), “preveem agentes que, 
em relação ao conhecimento, são valorizados legal e culturalmente, são poderosos na 
proporção da sua instituição de origem” . Já os vernaculares não são regulados, mas 
“têm sua origem na vida cotidiana, nas culturas sociais” (ROJO, 2009, p. 102). Então, 
essa ideia de múltiplos letramentos faz-se necessária ao se observar as múltiplas 
esferas da atividade humana em que um único indivíduo se encontra diariamente, isto 
é, “em diferentes posições sociais, como produtores ou receptores/consumidores de 
discursos, em gêneros variados, mídias diversas e em culturas também diferentes” 
(ROJO, 2009, p. 109). Ao entender o letramento e sua importância na vida dos 
indivíduos, conclui-se que o letramento digital não pode ser entendido como somente 
“aprender a digitar em um computador” (PEREIRA, 2011, p.15). Uma maneira do autor 
mostrar isso é utilizando uma comparação com o processo de inclusão digital. Este não 
consiste em somente trazer a tecnologia para os excluídos, mas sim em ensiná-los a 
utilizarem ferramentas tecnológicas com o intuito de que o conhecimento sobre 
tecnologia seja adquirido (PEREIRA, 2011, p.15). Portanto, esse conhecimento não é 
adquirido somente pelo fato de terem acesso à tecnologia, mas sim, além de terem 
acesso a tecnologia, saberem como manuseá-la para benefício próprio. Com isso, pode-
se entender que o letramento digital parte do princípio de auxiliar uma pessoa a obter 
conhecimento de como utilizar a tecnologia a seu favor e, consequentemente, dominar 
as práticas de leitura e escrita que circulam no ambiente digital. Um outro fato importante 
para o contexto do projeto é que o mundo social em que vivemos é mediado por textos. 
Barton e Lee (2015, p. 44) afirmam que os textos “são centrais na interação social, e 
grande parte da linguagem falada é executada no contexto da linguagem escrita e a 
leva muito em conta”. Portanto, o mundo social, ainda que online, é mediado por textos. 
Com isso, pode-se perceber a importância do letramento e do letramento digital na vida 
do indivíduo para que ele possa agir social e efetivamente no ambiente virtual por meio 
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da leitura e da escrita. Vale destacar que as práticas de linguagem realizadas no 
ambiente virtual, por meio de textos, são gêneros discursivos que possuem estrutura 
composicional, estilo e conteúdo próprios, atendendo as demandas da esfera digital da 
atividade humana. Tal definição se ancora no postulado bakhtiniano de que os gêneros 
discursivos são tipos de enunciados, relativamente estáveis e normativos, que estão 
vinculados a situações típicas da comunicação (BAKHTIN, 2003). Cada gênero está 
vinculado a uma situação social de interação, dentro de uma esfera social. Rodrigues 
(2005, p. 164-165) afirma que: "Os gêneros se constituem e se estabilizam 
historicamente a partir de novas situações de interação verbal da vida social que vão se 
estabilizando, no interior dessas esferas" . Ou seja: “Dessa forma, todas as nossas 
produções, quer orais, quer escritas, se baseiam em formas-padrão relativamente 
estáveis de estruturação de um todo a que denominamos gênero” (ELIAS, 2010, p. 55). 
Com isso, a partir do ponto que cada esfera social é específica e tem seus próprios 
gêneros particulares, a medida que a esfera se desenvolve, gêneros crescem e outros 
podem surgir. Isso influencia na variedade de gêneros que há na sociedade. Araújo 
(2016, p. 52) defende a ideia de que não existem gêneros digitais, apropriando-se da 
ideia de que “as esferas de atividade são inúmeras e se interpenetram, gerando mistura 
de gêneros. Elas não se circunscrevem a uma dimensão geográfica”. Ele afirma, ainda, 
que: “não existem esfera digital nem gêneros digitais, pois a Web não é capaz de 
fornecer uma instância concreta de gêneros que atendam às demandas de um suposto 
discurso digital” (2016, p. 52). Para concluir isso, o autor se utilizou do estudo de gênero 
de Bakhtin e, com isso, pode confirmar que gêneros e as esferas se interpenetram, pois 
“os primeiros organizam as necessidades enunciativas dos sujeitos que participam de 
determinada esfera de atividade” (ARAÚJO, 2016, p. 52). Ao falar sobre a mistura de 
gêneros, é importante salientar que há um conceito sobre transmutação de gêneros, 
defendido por Zavam (2009), que é dividido em duas subcategorias: criadora e 
inovadora. A primeira é quando um gênero surge de outro e o segundo é quando 
ocorrem alterações nas feições internas, sem dar origem a um gênero distinto. Ainda, a 
última categoria pode ser entendida como uma “transmutação resultante da 
possibilidade que todo gênero tem de passar por recriação de si mesmo, com ou sem 
incorporação de outro” (ZAVAM, 2009, p. 56). Com isso, este plano de trabalho teve 
como foco essa revisão de literatura que serviu para dar embasamento sobre conceitos 
como letramento, letramento digital e suas importâncias, com o intuito de dar suporte 
teórico para entender os dados que serão coletados na pesquisa que será realizada no 
plano de trabalho do ano seguinte. Além de compreenderem mais sobre gêneros na 
visão de Bakhtin, que os gêneros estão relacionados às esferas sociais, que um gênero 
pode não ter sido criado dado uma esfera, mas sim transmutado, e sobre a 
transmutação de gêneros. 
 
Conclusão 

 
Por fim, pode-se concluir que as atividades realizadas, neste primeiro momento do plano 
de trabalho, consistiram em reuniões, leituras, fichamentos, orientações, a fim de se 
obter uma síntese de conceitos relevantes sobre a temática em foco para que, na 
próxima fase, já aprovada até julho, o projeto possa ser continuado. Em razão das 
atividades realizadas, construiu-se ainda como resultado uma síntese de conceitos 
relevantes para a segunda parte do projeto. Chegou-se ao conceito de letramento e a 
sua importância para a construção social do indivíduo. Também foi falado que alguns 
autores consideram múltiplos letramentos, e dentro deles há o letramento digital, sobre 
o qual foi feita uma reflexão, conforme apresentado anteriormente. Uma vez que o 
trabalho se encontra no âmbito de estudo das práticas de escrita no ambiente digital, 
julgou-se importante estudar o próprio ambiente digital. Viu-se que há presença de 
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textos em 100% das práticas adotadas lá, além de perceber que a multimodalidade é 
um recurso bastante presente neste contexto e concluiu com a discussão sobre gênero 
na esfera digital. Tendo em vista que o projeto foi renovado e que essa primeira parte 
do plano de trabalho, como dito, serviu para que fosse elaborada uma revisão de 
literatura, salientamos que não houve um maior desenvolvimento de tarefas devido a 
nossa inserção na pesquisa ter se dado após um semestre de pesquisa realizada. Com 
a entrada tardia no projeto, foi necessário começar todo o processo de leitura e 
construção de conhecimento sobre o universo da investigação para, por conseguinte, 
dar continuidade as demais tarefas da pesquisa. Portanto, na próxima etapa do plano, 
a atenção voltar-se-á para a prática do que se estudou. Ela terá o objetivo de montar 
um questionário para coletar dados e poder identificar as práticas de escrita realizadas 
por acadêmicos do Bacharelado em Tecnologia da Informação no ambiente digital e 
descrever as tecnologias usadas para a realização de tais práticas. 
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Básica para produção de planos de aula inovadores em Matemática 

Resumo 

 

A aprendizagem discente em Matemática apresenta níveis críticos o que demanda o 
desenvolvimento de ações que contribuam para mudar essa realidade. O presente 
trabalho tem como objetivo geral relatar o desenvolvimento de atividades formativas 
realizadas no estado do Rio Grande do Norte e seus resultados observados por meio 
da criação de planos de aulas colaborativos durante as formações. 
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Abstract 

Student learning in mathematics presents critical levels which demands the development 
of actions that contribute to change this reality. This paper aims to report the 
development of training activities carried out in the state of Rio Grande do Norte and 
their results through the creation of collaborative lesson plans during that process. 
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Introdução 

O estado do Rio Grande Norte apresenta resultados alarmantes sobre a proficiência em 
Matemática dos alunos do Ensino Fundamental. De acordo com dados da Plataforma 
QEdu, que se baseia em avaliações de larga escala aplicadas aos estudantes brasileiros 
de escolas públicas, apenas 21% dos alunos potiguares do 5o ano do Ensino 
Fundamental possuem aprendizado matemático adequado. Esse índice é ainda pior 
para o 9º ano, em que somente 9% dos discentes têm a proficiência matemática 
indicada para a faixa etária escolar (QEDU, 2019). Isso implica em dizer que quase a 
totalidade dos estudantes do estado chegam à última fase do Ensino Fundamental sem 
habilidades mínimas em Matemática para exercer plenamente sua cidadania e, 
inclusive, prosseguir estudos no Ensino Médio e, posteriormente, na Educação 
Superior. 
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Com vistas a contribuir para a aprendizagem em Matemática na educação pública 
potiguar, esta proposta de pesquisa enfoca os aspectos pedagógicos, no que diz 
respeito à formação e à prática docente, relacionando-as com uso de tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDICs). Com a intenção de colaborar com professores 
da Educação Básica no desenvolvimento de práticas inovadoras com suporte de 
diferentes tecnologias, em especial, as digitais. A proposta defende que os professores 
sejam ativos na concepção e realização de tais práticas, inclusive, que realizem em 
colaboração com pesquisadores e outros colegas. 

Este projeto é uma continuidade de um anterior em que se desenvolveu e consolidou a 
plataforma Objetos de Aprendizagem para Matemática (OBAMA). Além de 
disponibilizar, em um único ambiente web, mais de 500 objetos de aprendizagem (OA), 
classificados conforme critérios técnicos e pedagógicos, a OBAMA oferece uma 
funcionalidade para a elaboração de planos de aulas que relacionam os OAs presentes 
na plataforma (BATISTA et al, 2017). Schmidt et al (2009) destacam que é preciso que 
o professor arregimente um conjunto de diferentes conhecimentos, embora 
relacionados, para proporcionar uma efetiva integração das TDICs nos processos de 
ensino e de aprendizagem. Baseados na proposta de Shulman, os autores defendem 
que é necessário que o professor desenvolva o Conhecimento Pedagógico, Tecnológico 
e do Conteúdo (TPACK - Technological, Pedagogical and Content Knowledge) para sua 
atuação profissional com suporte de tecnologias. Portanto, nessa perspectiva, o docente 
demanda conhecimentos relacionados à prática pedagógica e à didática, ao assunto a 
ser estudado na disciplina, e às tecnologias que podem dispor para melhor mediar a 
aprendizagem discente. 

Entretanto, as primeiras análises dos planos produzidos na Plataforma OBAMA, 
demonstram que muitos professores possuem dificuldades para elaborar essa 
importante atividade docente, tanto pelo aspecto tecnológico, quanto pedagógico e do 
conteúdo (SILVA et al, 2018), ou seja, os professores que ensinam Matemática 
apresentam dificuldades na coordenação de conhecimento do TPACK. 

Existem, pelo menos, três formas distintas de utilização de TDIC com propósitos 
pedagógicos, quais sejam: (i) recursos educativos digitais que explorem conceitos 
escolares; (ii) aplicativos e funcionalidades de dispositivos que permitem a produção de 
conteúdos; e (iii) ferramentas de interação e colaboração entre pessoas dentro e até 
fora da escola. Todas essas formas de uso das TDICs podem ser exploradas para o 
ensino e aprendizagem da Matemática tanto por alunos, quanto também por 
professores, que serão o foco principal deste estudo, e podem contribuir para a 
aprendizagem matemática, inclusive, de forma colaborativa (MAIA, 2016). 

A partir do exposto, este trabalho tem como objetivo relatar o desenvolvimento de 
atividades formativas realizadas em colaboração com professores que ensinam 
Matemática e seus resultados obtidos. 

 
Metodologia 

 

Por ser uma pesquisa desenvolvida com elementos da Pesquisa Colaborativa, este 
projeto demanda a relação direta e horizontal entre os atores que compõem escola e 
universidade. Em razão disso, ambos os setores são beneficiados e ocorre uma relação 
de retroalimentação em que todos os envolvidos aprendem e se desenvolvem. Para a 
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escola, serão envolvidos, diretamente, os professores que ensinam Matemática que 
poderão desenvolver conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento de 
práticas inovadoras com seus alunos, os quais serão beneficiados indiretamente. 

Diferente de outros métodos de investigação, a Pesquisa Colaborativa não tem apenas 
como produto resultante a produção acadêmica do pesquisador. E nem poderia ser, 
principalmente, em uma proposta como esta que intenciona a produção de práticas 
inovadoras em Matemática para serem desenvolvidas em escolas de Educação Básica. 
Portanto, esta pesquisa procura contribuir para melhoria da aprendizagem matemática 
a partir dos conhecimentos produzidos de forma colaborativa e que são partilhados entre 
os participantes: pesquisador, professores e, inclusive, alunos, conforme o foco da 
investigação. 

Para este ciclo da pesquisa, realizaram-se formações com professores da rede pública 
e alunos de graduação em licenciatura acerca da Plataforma OBAMA, nas quais os 
ouvintes foram estimulados a criar planos de aula colaborativos atrelando sua prática 
em ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos. Paralelamente à questionários 
e/ou sondagens nas escolas, secretarias de educação ou outros parceiros da pesquisa. 

A partir dos registros de formações ofertadas e planos de aula criados, analisou-se, 
inicialmente, tal quantitativo. Seguido de uma análise dos planos de aula que consistiu 
em observar a presença de OAs e a articulação do trabalho colaborativo entre seus 
autores. 

Para este trabalho, os filtros de análise se concentraram em número de planos de aula 
válidos, seguido do da presença ou não de OAs adicionados no planejamento, os quais 
entrarão em discussão no tópico seguinte. 

Durante essas atividades, também haverá oportunidades de identificar problemas ou 
melhorias na plataforma que, uma vez corrigidos e implementados, respectivamente, 
possam contribuir mais com a integração do OBAMA em sua prática profissional. 

 
Resultados e Discussões 

 

Diante do período de execução deste plano de trabalho foram realizadas 14 (quatorze) 
formações sobre a Plataforma OBAMA, abrangendo as cidades do Natal, Parnamirim, 
Caicó e Pureza e atingindo cerca de 180 professores atuantes na rede de Educação 
Básica e estudantes de licenciaturas. Das quais resultaram na produção de 47 planos 
de aula colaborativos de Janeiro ao final de Julho do ano de 2019, dos quais sendo 18 
(36,2%) não foram contemplados com a presença de OAs enquanto 29 (63,8%) 
possuíam algum OA vinculado a sua prática, conforme demonstra o gráfico 1. 

A OBAMA oferece três perfis de plataformas de software para os OAs disponibilizados, 
dentre elas apps para android, aplicativos web e softwares para download. Dentro dos 
planos de aula que estavam vinculados a algum tipo de OA, observou-se os perfis de 
software voltados à prática pedagógica desejada. 

Dos 29 planos de aula que possuíam algum tipo de OA, estavam presentes um total de 
42 OAs adicionados, visto que há a possibilidade de adicionar mais de um recurso por 
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plano de aula, nos quais 36 (85,7%) estavam caracterizados como web e 6 (14,3%) 
como apps para android, conforme demonstrado no gráfico 2. Até o momento da escrita 
deste trabalho, não havia algum plano de aula no qual estava presente algum OA que 
necessitasse de download. 

Além desses dados, durante as formações foram levantadas novas demandas além da 
oferta de oficinas sobre o funcionamento da plataforma. O que nos mostra o perfil do 
professor interessado nos processos de transformação de sua prática para atender as 
necessidades durante o processo de ensino e aprendizagem. Indo de encontro a Pais 
(2005) que afirma ser possível perceber no cotidiano pedagógico certa expectativa, por 
parte dos professores, quanto à vontade de utilizar recursos da informática na educação, 
e podemos perceber que esta realidade a cada dia se confirma devido a necessidade 
de capacitação dos sujeitos envolvidos na educação durante o atual contexto do público 
escolar, muitas vezes ignorado durante a formação inicial dos docentes. 

Com base nisso, foram planejados cinco modelos de formação para atender as 
demandas para os diversos perfis de professores atuantes na área de Ensino de 
Matemática: Conhecendo a Plataforma OBAMA; Desenvolvimento de Práticas 
Inovadoras em Matemática; Uso Pedagógico do Smartphone nas Aulas de Matemática; 
Ferramentas Colaborativas do Google Drive: Aplicações do Google Docs e Slides para 
o Ensino e Aprendizado; Ferramentas do Google for Education: Aplicações do Google 
Forms e Classroom para o Ensino e Aprendizado. Cada uma com duração de quatro 
horas. 

Com vistas a colaborar com o desenvolvimento profissional e práticas de ensino digitais 
e garantir a integração das TDICs no ensino de Matemática entre eles o conhecimento 
de gestão, do ensino do conteúdo e da pedagogia ao usar com tecnologia, Silva et al 
(2018) pontuam que a formação continuada do professor é o momento de entendimento 
e reflexão sobre como se utiliza de forma interativa as TDICs em sala de aula, e o que 
realmente é significativo em trabalhar com elas, buscando assim, o aperfeiçoamento 
das práticas pedagógicas. Ao acrescentar ferramentas do Google Drive, buscou-se 
auxiliar professores a elaborarem e compartilharem documentos e apresentações de 
forma colaborativa para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. Para 
tanto, são discutidas e apresentadas possibilidades para inovar a prática pedagógica 
com diferentes abordagens metodológicas. 

Ao que se refere à ferramenta Google Sala de Aula, tem como objetivo ampliar a 
participação dos alunos em sala de aula se utilizado um ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA). Dessa forma, uma solução para instituições e professores que 
desejam implantar um AVA cuja manutenção seja simples e acessível. Integrado às 
ferramentas do Google Drive, o Google Sala de Aula pode ser ainda mais eficiente 
quando utilizado na aplicação de tarefas com os Formulários Google, esse recurso 
permite que o professor realize testes online com os alunos de forma que estes recebam 
o feedback imediatamente. Além de estar disponível para que os alunos acessem todas 
as informações através do smartphone e permitir a interação por meio de fóruns, é 
gratuito para os alunos e para os professores. 

Com isso, buscou-se no planejamento dessas oficinas capacitar os professores em 
relação ao conhecimento tecnológico (TK) para que possam o atrelar ao seu 
conhecimento pedagógico (PK) para que sejam capazes de atender as transformações 
advindas da atualidade e nos sujeitos presentes na escola do século XXI. 
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Conclusão 

 

Observar as demandas formativas e planejar oficinas para profissionais em educação é 
essencial para o andamento da pesquisa nesse campo e para contribuir com o processo 
formativo dos docentes envolvidos na rede de ensino, além de conhecer os problemas 
relacionados aos diversos contextos desses sujeitos. 

Por fim, espera-se ratificar a eficiência das formações a partir do processo de validação 
de planos de aula que a plataforma OBAMA está desenvolvendo, comparando os planos 
iniciais de seus usuários com aqueles que se esperam ser desenvolvidos futuramente. 

Para trabalhos futuros, espera-se, a partir de parcerias com escolas, às quais os 
professores tenham contribuído com as etapas anteriores, realizar análises dos planos 
de aulas elaborados na OBAMA de forma colaborativa com professores que ensinam 
Matemática, discutindo em grupo, a partir das ferramentas de colaboração e outras 
estratégias sugeridas pelos colaboradores, e depois aplicados em situações reais de 
sala de aula. 

Para as avaliações dos planos de aula serão criadas categorias de análise acerca de 
práticas inovadoras, bem como a relação do que foi registrado e executado. As 
categorias emergirão dos referenciais teóricos adotados, bem como da própria 
realidade. Esses critérios levarão em conta, a viabilidade de realização da aula na 
escola, abordagens pedagógicas empreendidas e proposta de avaliação do 
aprendizado discente na aula considerando aspectos conceituais e atitudinais, 
indicadas em descritores de aprendizagem. 
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Gráfico 2 
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TÍTULO: Estudo sobre o impacto da gamificação na aprendizagem de inglês como L2 

Resumo 

O presente estudo é sobre o uso da gamificação, por meio da ferramenta Kahoot!, como 
revisão do conteúdo da disciplina de língua inglesa do curso técnico semipresencial em 
Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital. O objetivo dessa pesquisa é 
analisar as impressões dos aprendizes em relação à essa experiência. Para isso, os 
participantes utilizaram o Kahoot! para revisão das aulas durante 10 semanas (uma aula 
por semana). Após as 10 semanas, um questionário via Google Forms com quatro 
perguntas abertas foi aplicado com os alunos com o intuito de analisar a impressão 
deles em relação a essas revisões gamificadas. 
 
Palavras-chave: gamificação, teoria do flow, kahoot!, jogos, revisão gamificada 

TITLE: Study on the impact of gamification on learning English as L2 

Abstract 

The present study regards the use of gamification, through the application of the tool 
Kahoot!, as a content review of the English subject of the blended course in Information 
Technology at Metrópole Digital Institute. This research aims to analyse students’ 
impressions regarding this experience. In this concern, the learners used Kahoot! to 
review their classes for a period of 10 weeks (one class per week). After the 10 weeks, 
a questionnaire with four open questions was applied with the students, via Google 
Forms, in order to analyse their impressions touching on these gamified reviews.  
 
Keywords: gamification, flow theory, kahoot!, games, gamified review 

Introdução 

O curso técnico em Tecnologia da Informação (TI) do Instituto Metrópole Digital (IMD) é 
ofertado no formato de Educação a Distância (EaD), na modalidade semipresencial. Os 
alunos são acompanhados por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde 
eles realizam a leitura do conteúdo e as atividades avaliativas. Semanalmente, os 
alunos têm um encontro presencial de quatro horas no laboratório de informática do IMD 
para revisarem e sanarem suas dúvidas com os professores mediadores de TI e de 
inglês de sua turma. O encontro de inglês tem duração de uma hora, sendo que nos 
primeiros 15 minutos o professor mediador realiza a revisão de conteúdo e nos demais 
45 minutos os alunos realizam a atividade avaliativa. 

Por ser um curso EaD semipresencial, é necessário que os alunos leiam o material 
didático online antes do encontro presencial, pois o objetivo desse encontro é revisar o 
conteúdo, sanar dúvidas e realizar as atividades avaliativas. No entanto, na prática, os 
alunos não priorizam esse estudo e vão ao encontro presencial com algumas 
deficiências que poderiam ser solucionadas com a leitura prévia do conteúdo de língua 
inglesa. 
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Além disso, os alunos dão ênfase às outras disciplinas, como as de matemática e de 
programação, e deixam inglês como última opção de estudo. Ao ser realizada a revisão 
do conteúdo pelo professor mediador da turma no encontro presencial, poucos estão 
atentos à explicação do professor mediador, pois estão tentando realizar as atividades 
das outras disciplinas. 

Assim, pensando em promover o engajamento cognitivo dos alunos durante a revisão 
de conteúdo da disciplina de inglês, realizamos uma intervenção pedagógica baseada 
na gamificação. Segundo Deterding et al. (2011), gamificação é um termo informal para 
se referir ao uso de elementos dos jogos em contextos que não são de jogos a fim de 
melhorar a experiência e envolvimento dos participantes. 

Em uma revisão de literatura publicada por Nah et al. (2014) acerca da gamificação em 
contexto educacional, os autores destacam que há alguns elementos utilizados a fim de 
aumentar o engajamento dos indivíduos, a saber: pontos, desafios, insígnias, quadro de 
classificação, prêmios, enredo, barras de progresso e feedback imediato. O estudo 
também mostrou que os resultados mais comuns do uso da gamificação em sala foram 
o engajamento, a motivação, a diversão, a participação e o interesse por parte dos 
alunos. 

No nosso contexto de aprendizagem de inglês como segunda língua (L2), decidimos 
adotar o aplicativo Kahoot! para a realização das revisões de maneira gamificada. O 
Kahoot! é uma plataforma gratuita de aprendizagem baseada em jogos que permite que 
o professor crie questões de múltipla escolha para serem aplicadas em sala com os 
alunos. Enquanto as questões são apresentadas, os jogadores podem respondê-las 
individualmente, em seus próprios smartphones – ou outros dispositivos. A cada 
pergunta respondida, o aplicativo mostra um ranking, gerando um momento de 
competição em sala. 

Weissheimer e Braga (2017) comparam os escores acadêmicos obtidos por um grupo 
experimental, que utilizou o Kahoot! para revisões gamificadas, e um grupo controle, 
que realizou a revisão no livro didático. Os resultados quantitativos indicaram que houve 
um impacto positivo na aprendizagem dos sujeitos do grupo experimental. Os resultados 
qualitativos, por sua vez, indicaram que os alunos se sentiram mais engajados e 
motivados com o jogo. 

Segundo Fadel et al. (2014), os jogos digitais se apoiam na Teoria do Flow, proposta 
por Mihaly Csikszentmihalyi em 1991, definida como um estado de desligamento em 
que o usuário se esquece do mundo exterior e passa a se concentrar quase que 
exclusivamente no jogo. 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo principal analisar as impressões dos 
alunos do curso técnico em TI do IMD a respeito das revisões gamificadas do conteúdo 
da disciplina Inglês Técnico II por meio do Kahoot!. 

 
Metodologia 

 

A fim de responder à pergunta de pesquisa – Qual as impressões dos alunos do curso 
técnico em TI do IMD a respeito das revisões gamificadas do conteúdo da disciplina 
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Inglês Técnico II? –, 54 alunos do curso técnico semipresencial em TI cursando a 
disciplina Inglês Técnico II no segundo semestre de 2018 participaram do estudo. 

A disciplina Inglês Técnico II tem carga horária de 40 horas, divididas em 10 aulas, uma 
aula por semana, totalizando 10 semanas. A primeira aula é sobre grupos nominais, 
seguida de referência pronominal, formação de palavras e afixos; a quinta aula abarca 
os verbos modais; a sexta, os verbos frasais; em seguida são trabalhados os assuntos 
sobre adjetivos, colocações em língua inglesa e elaboração de perguntas; e, por último, 
escrita de parágrafos. 

Por ser um curso semipresencial, os alunos devem estudar o conteúdo online, antes do 
encontro presencial. Eles têm quatro horas presenciais por semana, sendo uma hora 
destinada à disciplina de inglês. Nesse encontro, o professor mediador faz uma breve 
revisão do conteúdo, de 15 minutos, e aplica uma atividade avaliativa sobre aquela aula, 
sendo que o aluno tem 45 minutos para responder às questões. 

Para este estudo, foram elaboradas 10 revisões no Kahoot!, uma para cada aula, com 
10 questões cada, com limite entre 10 e 20 segundos para cada resposta, dependendo 
da questão. O professor mediador aplicou a revisão nos 15 primeiros minutos do 
encontro, antes dos alunos realizarem a atividade avaliativa da aula. Essa revisão 
gamificada se repetiu durante as 10 semanas de aula. Os alunos responderam às 
questões do Kahoot! individualmente, nos seus smartphones ou computadores do* 
laboratório de informática. 

Figura 1 – Exemplo de questão aplicada no primeiro encontro 

Fonte: kahoot.com 

Ao final das 10 semanas de aula, as impressões dos aprendizes a respeito dessas 
revisões com o Kahoot! foram coletadas por meio de um questionário online elaborado, 
disponibilizado e respondido por meio do Google Forms. O questionário continha quatro 
perguntas abertas sobre a experiência dos alunos com as revisões gamificadas. 

A análise das respostas dos alunos foi feita de maneira interpretativa, por meio de 
nuvens de palavras ou wordclouds geradas pela ferramenta Wordle1. A seguir, 
apresentamos as respostas dos alunos interpretadas com auxílio das wordclouds e de 
excertos das respostas. Os resultados são discutidos à luz de estudos atuais a respeito 
do uso da gamificação na educação e na aprendizagem de L2. 

 
Resultados e Discussões 

 

A fim de responder à pergunta qual a impressão dos alunos do curso técnico em TI do 
IMD a respeito das revisões gamificadas do conteúdo da disciplina Inglês Técnico II?, 
54 alunos responderam ao questionário após as 10 semanas de revisão gamificada das 
10 aulas referentes ao conteúdo da disciplina. O questionário abrangeu quatro 
perguntas abertas sobre essa experiência: 

1. O que você achou da experiência com o Kahoot! nas revisões de conteúdo durante 
os encontros presenciais? 
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2. Na sua opinião, quais as vantagens de se usar o Kahoot! nas revisões do conteúdo 
do encontro presencial? 

3. E quais as desvantagens? 

4. O que você mudaria em relação às atividades com o Kahoot!? 

A nuvem de palavras abaixo (Figura 2) resume as principais palavras e expressões 
utilizadas nas respostas à primeira pergunta: 

Figura 2 - Nuvem de palavras referente à primeira pergunta 

Os participantes consideraram a experiência interessante, ótima, divertida e muito boa, 
pois transformou a revisão do conteúdo, anteriormente feita por meio de slides, em uma 
atividade mais dinâmica. Outros alunos citaram que a competição os motivou a 
participarem mais dos encontros presenciais e a lerem o conteúdo previamente, 
conforme podemos visualizar nos enunciados do participante P.23 e do participante 
P.30: 

P.23: Uma ótima maneira de revisar e fazer com que os alunos participem mais da aula 

P.30: O clima de competição e o dinamismo foram bem legais. A explicação da 
professora ajudou a entender as respostas. 

Também é possível identificar impressões negativas na wordcloud. Para alguns 
participantes a experiência com o Kahoot! não surtiu efeito, não os estimulou; é uma 
atividade repetitiva e que se trata de enrolar. Ou seja, as revisões gamificadas não se 
configuram como aula. 

Esses resultados nos remetem a um estudo elaborado por Brito e Madeira (2015), no 
qual a gamificação serviu como estratégia para tratar do problema da baixa motivação 
e participação de alunos cursando disciplinas introdutórias de programação. A fim de 
reduzir o alto índice de reprovação, retenção e evasão, os autores propuseram um 
modelo conceitual de sistema gamificado. Dessa forma, podemos perceber que 
elementos da gamificação têm sido utilizados para lidar com o baixo engajamento 
cognitivo dos alunos. 

Em relação à segunda pergunta do questionário, sobre as vantagens de se utilizar o 
Kahoot! nas revisões do conteúdo do encontro presencial, os respondentes destacaram 
a competição, aprendizagem, diversão e dinamismo como palavras-chave para essa 
questão, como podemos ver na wordcloud abaixo (Figura 3). 

Figura 3 - Nuvem de palavras referente à segunda pergunta 

Os alunos afirmaram que a competição estimula a participação em sala, assim como o 
estudo prévio do conteúdo para conseguir melhor pontuação no jogo. Outros 
destacaram a importância da diversão para a aprendizagem e para o ambiente de sala 
de aula, com mais interação entre os colegas de turma devido ao jogo. Essas questões 
estão presentes nas falas dos participantes P.48 e P.52. 

P.48: a vantagem é que a uma interação maior entre a turma, o assunto é passado de 
uma maneira mais amigável e, por isso, o aprendizado é mais eficiente. 
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P.52: o Kahoot aflora um espirito competitivo em quem joga, então automaticamente 
nós damos o nosso melhor para jogar estudando bastante em casa e colocamos nosso 
estudos na pratica em sala de aula 

De acordo com Wang (2014), criador do Kahoot!, a ideia é transformar a sala de aula 
tradicional em um game show e gerar mais energia e engajamento. Ele afirma que, 
através do jogo, o aluno fica tão motivado que aprende o conteúdo sem 
necessariamente ter ciência disso. Esse estado nos remete à Teoria do Flow de 
Csikszentmihalyi (FADEL et al., 2014), em que o usuário está tão imerso no jogo que se 
esquece do mundo ao seu redor. 

Apesar da maioria dos alunos não terem apontado desvantagens em relação à 
experiência com o Kahoot!, como podemos ver destacado na wordcloud (Figura 4), 
alguns criticaram a competição, a repetição da revisão gamificada em todos os 
encontros, o tempo destinado para a resposta de cada questão e a ausência de revisão, 
pois o jogo apresentava diretamente as questões, sem tempo de assimilar o conteúdo 
antes. 

Figura 4 - Nuvem de palavras referente à terceira pergunta 

Wang (2014) comparou a motivação de um grupo de estudantes utilizando o Kahoot! 
pela primeira vez e outro grupo utilizando o Kahoot! repetidas vezes durante cinco 
meses. Em resumo, os resultados mostraram que houve uma leve redução na 
motivação e engajamento dos alunos que utilizaram a ferramenta repetidas vezes, 
porém sem significância estatística. De maneira geral, o Kahoot! conseguiu impulsionar 
o engajamento e a motivação dos participantes, e o fator chave que manteve a atenção 
deles mesmo que depois de repetidas vezes foi a natureza competitiva do jogo. 

O aumento do espaço de tempo destinado às respostas das questões é uma sugestão 
que pode ser acatada nas próximas atividades com o Kahoot!. Todavia, o tempo curto 
para resposta faz parte do fator competição. No que concerne à ausência de revisão, 
essa desvantagem apontada pelos alunos ocorreu, pois o conteúdo deveria ser 
estudado previamente em casa; entretanto, como de praxe, nem todos vinham para o 
encontro presencial preparados. 

Conforme podemos verificar nas falas dos participantes P.06 e P.28, alguns alunos se 
sentiram desconfortáveis com as revisões gamificadas e preferiram a revisão tradicional 
da aula, por meio de slides. 

P.06: uns que podem ter dificuldade, pois preferem estudo do professor no pé do ouvido 
deles 

P.28: caso o aluno não tenha revisado antes, pegar essa revisão é bem mais difícil pq 
é tudo muito rápido no kahoot 

No que tange à quarta e última pergunta do questionário, o que você mudaria em relação 
as atividades com o Kahoot!?, os participantes a maioria dos alunos responderam nada. 
Muitos também citaram que aumentariam o número de questões e o limite de tempo da 
resposta, conforme a wordcloud (Figura 5). 

Figura 5 - Nuvem de palavras referente à quarta pergunta 
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Ainda em relação à revisão tradicional do conteúdo por meio de slides, podemos inferir 
que os sujeitos não estudaram o conteúdo previamente, não entenderam que o Kahoot! 
era a revisão da aula e citaram que sentiram falta da revisão tradicional antes do jogo. 
Assim, essa ausência de revisão foi citada tanto nas desvantagens como nas sugestões 
de mudanças, como no caso do participante P.04. 

P.04: Faria uma pequena revisão com slides sobre o assunto semanal para poder ir 
para o Kahoot. 

Os participantes P.17 e P.32 aproveitaram para dar sugestões a fim de solucionar o 
problema dos alunos não estudarem o conteúdo previamente e a ausência da revisão 
tradicional por meio dos slides, pontuando a atividade com o Kahoot!: 

P.17: Aumentaria um pouquinho o tempo pra resposta e faria uma combinação do 
Kahoot com slides simples explicando o conteúdo ao final da pergunta, para que o aluno 
ao errar, saiba onde e porque errou e, dessa forma, aprenda a forma correta. 

P.32: diminuiria o peso da atividade do encontro presencial e colocaria essa 
porcentagem na atividade com o kahoot, dessa forma estimula o aluno a estudar antes 
o assunto da semana e o jogo é realizado com mais serenidade por parte dos alunos, 
já que passará a valer nota 

Borges et. al (2013) afirmam que há um interesse crescente pela gamificação e suas 
implicações. Por esse motivo, os autores decidiram elaborar um mapeamento 
sistemático a fim de colaborar para uma visão geral da área. Como resultado, o mapa 
da pesquisa identificou os tópicos mais e menos investigados na temática gamificação. 
Notou-se que os estudos se concentram em analisar como a gamificação pode ser 
utilizada no ensino-aprendizagem com o intuito de motivar os alunos, aprimorar suas 
competências e habilidades e tornar a aprendizagem mais eficiente. 

No contexto de nossa pesquisa, a gamificação foi utilizada como estratégia para lidar 
com o baixo engajamento dos alunos nos encontros presenciais e a ausência de estudo 
prévio do conteúdo da disciplina, antes do encontro presencial semanal. Podemos 
perceber que, por meio das revisões gamificadas, houve uma maior participação dos 
alunos e muitos citaram ter estudado o conteúdo antes, o que parece apontar para um 
efeito positivo das revisões gamificadas. 

 
Conclusão 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as impressões dos alunos de um curso 
técnico em TI a respeito das revisões gamificadas do conteúdo da disciplina Inglês 
Técnico II por meio do Kahoot!. 54 alunos participaram da pesquisa respondendo a um 
questionário que abarcou quatro perguntas abertas a respeito dessa experiência. 

De modo geral, as respostas dos participantes foram positivas e a experiência parece 
ter impactado positivamente o engajamento dos alunos. Algumas sugestões indicadas 
pelos alunos foram, basicamente, relacionadas a fatores que não estão ligados 
diretamente à experiência gamificada em si, como o tempo curto de resposta das 
questões e a ausência de revisão antes do jogo. As respostas levam a crer que os 
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participantes não assimilaram a ideia do aplicativo como revisão de conteúdo, 
pontuando a necessidade de uma revisão tradicional, já comum no cotidiano dos 
encontros presenciais. 

Recomenda-se que pesquisas futuras analisem quantitativamente as notas dos alunos, 
a fim de saber se a gamificação tem impacto na aprendizagem. Sabemos da importância 
da gamificação no engajamento e na participação dos aprendizes, mas não podemos 
confirmar que essas revisões gamificadas impactaram na aprendizagem – nas notas, 
por exemplo. 

Por fim, esperamos que este estudo tenha despertado uma reflexão sobre o uso da 
gamificação no contexto de ensino-aprendizagem de línguas. Para um uso efetivo e 
eficiente dos recursos de gamificação, faz-se necessária a discussão de estudos que 
norteiem a avaliação crítica desses elementos e que esses aspectos sejam utilizados 
de maneira adequada a fim de contribuir para o ensino e aprendizagem de L2 em 
contextos educativos. 
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TÍTULO: Uso do Khan Academy como prática auxiliar de ensino na disciplina 

Matemática Elementar do IMD: desbravando a plataforma e suas ferramentas 

Resumo 

O presente projeto tem o objetivo de auxiliar o aprendizado, do aluno na disciplina de 
Matemática Elementar (ME), através do uso da plataforma Khan Academy como um dos 
suportes a metodologia de ensino. Esse artigo aborda uma das facetas integrantes na 
metodologia inovadora empregada no ensino de ME, isso se faz necessário uma vez 
que uma parcela dos alunos ingressantes no curso de Bacharelado de Tecnologia da 
Informação (BTI) possui um conhecimento aquém do necessário para o 
desenvolvimento e progresso apropriado no decorrer do curso. 

 
Palavras-chave: Khan Academy. Matemática. Ensino e Tecnologia. 

TITLE: Using Khan Academy as an Assistant Teaching Practice in IMD's Elementary 

Mathematics: Breaking the Platform and Its Tools 

Abstract 

This project aims to assist the student learning in the Elementary Mathematics discipline 
through the use of the Khan Academy platform as one of the teaching methodology 
supports. This is necessary since a portion of the students entering the Bachelor of 
Information Technology course have a knowledge that is less than necessary for proper 
development and progress throughout the course. 

 
Keywords: Khan Academy. Mathematics. Teaching and technology. 

Introdução 

A ciência Matemática é uma das mais antigas desenvolvidas pelo homem, do grego 
μάθημα, transliterado máthēma transmite a idéia de conhecimento, entendimento e 
aprendizagem. O termo μαθηματικός transliterado mathēmatikós, nos remete a 
disposição de estar inclinado a aprender, e ainda o sufixo ‘tica’ advém do grego techne, 
arte ou técnica. A raiz etimológica da palavra explicita o real objetivo da matemática, os 
estudos herdados dos demais povos pelos gregos embasaram a matemática como 
ciência dedutiva, fundamentada no raciocínio lógico e abstrato. Através de técnicas 
matemáticas o discente se capacita para atuação nas diversas áreas computacionais, 
utilizando raciocínio lógico e abstraindo idéias e conceitos matemáticos, de fato, esse é 
um pilar para o desenvolvimento das tecnologias da informação. 
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O conhecimento computacional tem sua base na ciência matemática, tais como na área 
de análise numérica, a matemática discreta, a lógica, sistemas dinâmicos não lineares 
entre outras áreas de estudo. Portanto, esses conhecimentos requerem um estudo mais 
avançado dessa ciência, um aperfeiçoamento que adquirimos na academia. Todavia, o 
ensino matemático basilar de uma parcela dos ingressantes no curso de Tecnologia da 
Informação se mostrou deficitário, tendo em vista essa problemática, foram inseridas no 
currículo disciplinas de nivelamento, a fim de estruturar um alicerce para 
aprofundamento das temáticas explicitadas anteriormente. Esse projeto cria uma 
metodologia de ensino complementar para o desenvolvimento das habilidades 
matemáticas necessárias no decorrer da disciplina de Matemática Elementar, como 
também no decorrer do curso, de modo que abordaremos no presente relatório uma das 
metodologias envolvidas. 

 
Metodologia 

 

A metodologia empregada nesse projeto é baseada no uso da plataforma Khan 
Academy, essa possui diversos exercícios práticos para fixação do conhecimento 
abordado em sala de aula, além de possuir um sistema de pontuação e agendamento 
de atividades. 

A Khan Academy é uma plataforma de ensino, tendo como uma das bases o ensino de 
matemática, a missão desta é oferecer educação de qualidade e gratuita. Possui 
diversas ferramentas de personalização do ensino, bem como de acompanhamento do 
ensino e aprendizagem, além de vídeos e suporte aos professores que utilizam a 
plataforma, utilizando-se da gamificação para abordar os diversos assuntos e estimular 
o engajamento dos usuários. 

Durante a execução do projeto, participamos das formações on-line proporcionadas à 
comunidade usuária, nesta foram apresentadas todas as funcionalidades e 
possibilidades disponíveis. Essas formações foram seriadas e organizadas por 
temáticas apresentadas pelos embaixadores da plataforma em nosso país. 

Em um primeiro momento, criamos um roteiro dos conteúdos a serem abordados na 
disciplina, linkando os conteúdos as respectivas atividades a serem enviadas para os 
alunos. Posteriormente, com a entrada de outros membros no projeto, as atividades 
foram readequadas. 

As atividades propostas para os discentes executarem na plataforma são requisitadas 
para serem efetuadas depois da respectiva apresentação do conteúdo, uma vez que 
esses conteúdos já foram abordados, para que haja continuidade no estudo da 
disciplina, e ajudar na fixação do conteúdo e ajudadando a identificar possíveis dúvidas 
nos exercícios básicos propostos. A execução desses exercícios fazem parte da 
avaliação de cada unidade. E para mensurar quanto cada exercício equivalia na 
porcentagem da nota final da unidade se fez necessário a criação de um sistema de 
pontuação, que abordaremos posteriormente. 

A princípio utilizou-se como parâmetro, um número mínimo de cinco resoluções dos 
respectivos exercícios., Caso o aluno tenha feito mais que a quantidade mínima, apenas 
os últimos dez seriam contabilizados. Nesse método inicial, a resolução de todos os 
exercícios apresentados na unidade equivaleria a trinta por cento da nota final. Contudo, 
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essa equivalência se mostrou ineficaz, visto que sinalizava para o aluno que obtivesse 
um bom desempenho nas duas primeiras unidades a não necessidade de se empenhar 
ou de efetuar a avaliação da terceira unidade, fazendo apenas as atividades. E ainda, 
além de se mostrar ineficaz como motivador no processo de aprendizagem, ocasionava 
um dispêndio excessivo de recursos humanos, uma vez que aferição dos erros e acertos 
das questões eram analisados de maneira individual, aluno por aluno, e inseridas de 
maneira manual em uma planilha do excel. 

Com isso, se fez necessário adotar um método alternativo, uma alteração substancial 
foi alterar a porcentagem para vinte por cento da nota ao invés de trinta por cento, e 
além disso, remodelar o sistema de gerenciamento dessa pontuação, tentando adequar 
ao sistema já encontrado na própria plataforma. Daí, analisamos e procuramos entender 
as duas possibilidades de gerenciamento dessa pontuação, verificando os documentos 
disponibilizados na Khan Academy bem como criando contas nas quais simulamos o 
andamento de uma turma. 

 
Resultados e Discussões 

 

Uma das primeiras discussões a respeito da temática de pontuação, como uma parte 
desse projeto macro, diz respeito ao fato de utilizarmos ou não um sistema de conceitos 
ou uma pontuação avaliando número de acertos e de erros efetivos das questões. Os 
conceitos definidos na plataforma estão divididos em cinco possibilidades, partindo do 
nível zero até o nível proficiente. 

No entanto, optou-se pela adoção de um sistema de pontuação mais equitativo, que 
leva-se em consideração os erros e acertos em cada atividade. Daí ao analisar se seria 
possível exportar esses dados, não há a possibilidade fazer a exportação desses dados 
diretamente do site em questão. Continuou-se a verificação dos gráficos gerados nas 
turmas encontrou-se um arquivo exportável com o resultados da turma em uma 
atividade específica. 

Com esses dados em mãos, desenvolveu-se uma forma de automatizar a leitura desses 
dados, de modo que fossem gerados um relatório com média de cada aluno ao longo 
das atividades na unidade. Daí surgiu outra necessidade, gerar uma turma em que fosse 
possível organizar a leitura desses dados, a partir dessa problemática, optou-se por 
organizar as turmas com a matrícula dos alunos, uma vez que por várias vezes os 
alunos criavam um perfil com um nome fake ou com apenas partes do seu nome, o que 
gerava conflito na etapa de adoção dessa nota na respectiva unidade, e criar a turma e 
inserir os alunos manualmente também não se mostrava muito promissor. Portanto, 
decidimos por criar a turma, e disponibilizar um convite, na qual eles encontrariam um 
link para a respectiva turma. Devido a diversas dúvidas durante o processo, elaborou-
se um tutorial para os alunos, no qual encontrariam instruções pormenorizadas para 
acessar a turma, bem como de criação do seu perfil na plataforma Khan Academy e 
ainda como a participação deles influenciaram na sua nota da unidade. 

Com a entrada de outros professores que também ministravam a disciplina de 
Matemática Elementar, criou-se um tutorial para que esses docentes também 
entendessem como estava estruturado o projeto, o sistema de pontuação, criação das 
turmas, inserção dos alunos, entre outras dúvidas principais. 
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Ainda como complemento ao projeto, criou-se um roteiro por unidade, no qual 
discriminamos cada conteúdo ofertado na unidade, criando uma relação desses com as 
atividades propostas disponíveis na plataforma. 

Com o aperfeiçoamento do projeto idealizamos uma capacitação para os professores 
interessados da rede de ensino básico, como modelo de uso de novas tecnologias. 
Como parte do projeto de maneira macro, a atuação na criação ou adaptação do sistema 
de pontuação garantiu a efetividade e a celeridade do uso dessa tecnologia no ensino 
de matemática elementar. Ainda, em outra perspectiva, os demais membros do grupo 
analisaram e aperfeiçoaram os slides e as notas de aula, bem como passaram a 
disponibilizar as notas para os alunos a fim de ajudar no processo de ensino e 
aprendizagem devido a necessidade específica de um dos alunos que possui baixa 
visão. Esses pontos serão abordados em um outro relatório no qual serão detalhados a 
metodologia empregada e o processo para sua confecção. 

 
Conclusão 

 

O projeto tem um objetivo realmente interessante e importante para o desenvolvimento 
do conhecimento matemático, como base para formação computacional. Este atua 
como ferramenta basilar, adaptando a metodologia de ensino, na qual motiva e incentiva 
o estudo dos conteúdos logo quando abordados, tornando o aluno um protagonista do 
seu aprendizado, um sujeito ativo, encontrando as suas dificuldades e utilizando-se de 
ferramentas para sanar as suas dúvidas, seja em sala de aula ou na monitoria. 

Devido a problemas pessoais de saúde necessitei me ausentar do projeto antes da 
conclusão do mesmo, contudo, de fato, este se mostrou promissor e empiricamente 
percebemos a evolução demonstrada pelos alunos no decorrer da disciplina. 
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TÍTULO: Validação de planos de aulas ou sequências didáticas inovadores em 

Matemática 

Resumo 

Resumo. Este artigo é resultado do trabalho desenvolvido pela equipe OBAMA que teve 
por objetivo listar critérios pedagógicos para validar plano de aula ou sequências 
didáticas alinhados ao conteúdo de Matemática e submetidos na plataforma online. O 
caminho a ser traço ao ponto que estamos hoje envolveu dois grupos de trabalho (GT 
de Desenvolvimento e o GT Pedagógico) no sentido de elencar um referencial teórico-
pedagógico e sistemático para implementar um sistema de validação de planos de aulas 
na plataforma OBAMA, com o objetivo de difundir entre professores boas práticas 
pedagógicas. Neste trabalho focaremos nos passos desenvolvidos pelo GT Pedagógico 
que continua em andamento e nas melhorias que precisam ser feitas após os primeiros 
resultados obtidos diante dos teste realizados na idealização de um ferramenta de 
validação completa, dentro dos critérios de um plano de aula focado no aluno, de fácil 
compreensão para o professor e ampla divulgação de boas práticas pedagógicas em 
matemática em um repositório online. 
 
Palavras-chave: Plano de aula, validação, critérios, repositório online. 

TITLE: Pedagogical criteria for the validation of lesson plans submitted to an online 

repository. 

Abstract 

This article is a result of the work developed by the OBAMA team that aimed to list 
pedagogical criteria to validate the lesson plan or didactic sequences aligned with the 
Mathematics content and submitted on the online platform. The way to be traced to the 
point we are today involved two working groups (Development WG and the Pedagogical 
WG) in order to list a theoretical-pedagogical and systematic reference to implement a 
system of validation of lesson plans in the OBAMA platform, with the aim of spreading 
good pedagogical practices among teachers. In this paper we will focus on the steps 
developed by the Pedagogical Working Group that is still in progress and the 
improvements that need to be made after the first results obtained from the tests carried 
out in the conception of a complete validation tool, within the criteria of a student-focused 
lesson plan, easy to understand for the teacher and wide dissemination of good 
mathematical teaching practices in an online repository. 
 
Keywords: Lesson plan, validation, criteria, online repository. 

Introdução 

Ser e oferecer serviços mais completos é o objetivo de qualquer sistema educacional 
atual que liga educação e tecnologia em uma reta contínua e homogênea que 
desencadeia esforços no sentido de melhorar o professor no desenvolvimento da sua 
prática fornecendo ferramentas que agilizem e facilitem o preparo de suas aulas, com 
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garantia da coerência estrutural e propósitos pedagógicos que um plano de aula (PA) 
ou sequência didática (SD) devem conter. De acordo com dados do Centro Regional de 
Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), 75% dos 
professores brasileiros admitem usar Internet para preparação de atividades didáticas 
com seus alunos. Dentre as ações mais realizadas estão a busca de exemplos de 
planos de aula (82%), seguida pelo compartilhamento de conteúdos educacionais com 
outros professores (80%) e desenvolvimento e aprimoramento de conhecimentos sobre 
o uso de tecnologias para o ensino e a aprendizagem (76%) [Cetic.br 2018]. Nesse 
sentido, plataformas on-line são desenvolvidas com vistas à colaborar com a prática 
docente. O Portal do Professor, por exemplo, trata de um ambiente desenvolvido pelo 
Ministério da Educação (MEC) em meados dos anos 2000 que possui um documento 
no qual encontram-se: “(...) dicas para a elaboração de planos de aula”, elaborado pela 
Secretaria de Educação Básica do MEC. Esse documento socializa ao público 
orientações que vão desde a observação da estrutura curricular, como possibilidade 
daquela aula ser aproveitada em mais de um nível de ensino, à explicação do que vem 
a ser uma avaliação. Tais indicações oportunizam ao professor rememorar aspectos de 
sua formação, além de refletir sobre suas concepções pedagógicas. Especificamente 
para o ensino da Matemática, a Plataforma OBAMA intenciona auxiliar na prática de 
docentes da Educação Básica com a disponibilização de mais de 500 objetos de 
aprendizagem (OA), que exploram conceitos matemáticos, classificados conforme 
critérios técnicos e pedagógicos, além de uma ferramenta para elaboração colaborativa 
e compartilhamento online de planos de aulas [Batista et al 2017]. Os primeiros PA 
produzidos na referida plataforma foram elaborados, em pouco mais de um ano de seu 
funcionamento, em formações oferecidas a mais de 350 professores e nas pesquisas 
de mestrado desenvolvidas por membros da equipe. Como a atual deste projetos de 
pesquisa é validar esses PA elaborados,com a continuação do projeto em breve, eles 
estarão disponíveis na OBAMA, o que dispõem aos professores propostas de práticas 
inovadoras em Matemática acessíveis na internet para que sejam utilizadas como 
auxiliar em suas práticas. Entretanto, as primeiras análises dos PA e SD produzidos 
demonstram que os professores têm dificuldades para desenvolver essa importante 
atividade docente, tanto pelo aspecto tecnológico, quanto pedagógico e do conteúdo 
[Silva et al 2018]. Em razão desta realidade, e da compreensão que essa plataforma 
pode servir como ambiente de formação docente, demandou-se ajustes na 
funcionalidade de elaboração de PA para que os professores tivessem suporte durante 
a sistematização de suas práticas de ensino em Matemática. A compreensão da 
importância da elaboração do PA ou SD, infere a reflexão sobre todo o processo de 
sistematização dessa ferramenta, desde de o objetivo geral pensado para determinada 
aula até avaliação aplicada. No sentido de dar suporte ao professor no processo de 
elaboração de PA e SD, este trabalho apresenta os resultados da implementação de 
um sistema de validação para planos de aula que são elaborados na Plataforma 
OBAMA, fazendo a narrativa do desenvolvimento da lista de critérios a ser usado para 
validar tais planos. O presente trabalho se organiza em quatro seções que buscam 
trazer todo o processo de concepção do processo de validação do PA, organizado em: 
introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, considerações 
finais. Concebemos que os PA e as SD são instrumentos inerentes e essenciais à 
 
Metodologia 

 
Este trabalho se organizou no ponto zero com um levantamento bibliográfico e de duas 
partes essenciais para o desenvolvimento de um recurso digital cuja finalidade é 
pedagógica: i) a concepção e definição dos aspectos pedagógicos; e ii) a 
implementação do recursos digital em si. Por isso, foram utilizadas metodologias 
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distintas, embora integradas, para cada uma das etapas.Neste sentido iremos nos ater 
a apresentar as definição dos critérios e fluxograma de validação tomado pelo GT 
pedagógico. Definição dos critérios pedagógicos Definido o processo de criação de PA 
dentro da Plataforma OBAMA, foi então organizada, na equipe de colaboradores da 
Plataforma, um Grupo de Trabalho (GT) Pedagógico para elaborar critérios de avaliação 
de cada ponto do PA. Esse grupo, portanto, toma como base as teorias e trabalhos que 
apresentam o PA como uma ferramenta de avaliação do aluno e de autoavaliação do 
professor, que toma esse esquema como o roteiro de sua prática profissional. Nesse 
sentido, foi realizada uma revisão bibliográfica que ocorreu de dezembro de 2018 a 
março de 2019, com vistas a subsidiar a base teórica apresentada e assim garantir a 
constituição de um sistema de validação de PA produzidos em uma plataforma virtual. 
Para cada ponto do PA, é feita uma análise do que foi proposto e se atende ou não a 
especificidade de cada item. Esse e outros pontos serão analisados com um olhar que 
busca enxergar a coerência entre a intenção do que se quer ensinar e as estratégias, 
procedimentos e intervenções utilizadas para tal, mediante o processo de avaliação 
adotada. Como a avaliação desses planos tem por finalidade publicizar boas práticas 
pedagógicas, proporcionando aos professores orientações sobre a elaboração de 
planos de aula, a exemplo da Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais (MEC 
RED) das demais plataformas educacionais, nos dispomos a usar uma metodologia de 
validação que busca analisar cada um dos itens informados no PA ou SD elaborados 
pelo professor, na busca da conexão desses pontos com o objetivo pedagógico daquele 
plano. Ao final, foram listados oito critérios pedagógicos que congregam para propostas 
de boas práticas para aulas em Educação Matemática A concepção do sistema de 
validação tem como marco a definição dos critérios usados para avaliar cada tópico dos 
PA submetidos na Plataforma OBAMA, discutido pelo GT Pedagógico. Seguindo com a 
implementação do recurso digital para validação, que foi iniciado com a elaboração do 
fluxo de navegação, e então realizada a prototipagem das telas para poder ser 
implementado e testado. A elaboração de um diagrama de fluxo de navegação auxiliou 
ao Grupo de Trabalho de Desenvolvimento (GT Devs) a entender as demandas 
apontadas pelo GT Pedagógico. A seguir são apresentados os critérios definidos para 
validação de um PA na Plataforma OBAMA e o recurso digital desenvolvido para a 
realização de tal tarefa. Imagem 1 - Critérios de validação. (Agosto 2019) Imagem 2 - 
Critérios de validação. (Agosto 2019) Fluxograma do sistema de Validação. O processo 
de validação se inicia com a submissão do PA ou SD para validação, esse plano é 
armazenado em uma fila do sistema que os ordena, e aguarda a distribuição seguido 
pelo processo de validação a o feedback ao professor. 
 
Resultados e Discussões 

 
Diante do exposto, o GT Pedagógico considerou que para o PA ou SD ser considerado 
como boa prática, e desse modo publicizado na plataforma, necessitaria atender a sete 
critérios considerados relevantes para sua coerência, são eles: i) público-alvo; ii) tempo 
adequado ao desenvolvimento da atividade; iii) descritor(es) ou habilidades em 
Matemática; iv) objetivo geral claro e focado no aluno; v) objetivos específicos claros e 
relacionado a todas as etapas implícitas para o alcance do objetivo geral; vi) 
metodologia conectada aos objetivos propostos; e vii) avaliação coerente com os 
objetivos. Definidos os critérios para validação de PA na Plataforma OBAMA pelo GT 
Pedagógico, ao GT Devs coube a responsabilidade de implementar o recurso digital que 
daria suporte a esta tarefa. O início da implementação de um software ou recurso para 
um software já existente se dá com o estudo do que será implementado. Para isso, o 
GT Devs optou por delinear o fluxo da navegação do usuário dentro sistema durante a 
validação de um PA. Com a implementação do sistema atual a validação dos PA ou SD 
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se encontra em fase de ajuste e aprimoramento da sua funcionalidade que visa sanar 
problemas de comandos dados pelo avaliador ao sistema de validação online, além de 
dar conta da validação de todos os planos armazenados que ainda não conseguimos 
analisar devido a fase de teste e aprimoramento que o sistema se encontra. 
 
Conclusão 

 
Com a implementação e uso efetivo da funcionalidade de elaboração de PA de forma 
colaborativa e posteriormente sua publicação na plataforma, mediante avaliação, 
esperamos contribuir com a ampliação de boas práticas de ensino de Matemática ao 
propor a reflexão por ocasião da sistematização dos PA e SD. Ressaltamos, com isso, 
atenção aos critérios adotados, para promoção da reflexão e aperfeiçoamento das 
práticas de ensino da Matemática mediante o feedback do material submetido à 
Plataforma OBAMA e ainda ao nosso objetivo em difundir e reconhecer publicamente 
em ambiente virtual tais referências de boas práticas de ensino, mas que ainda não 
conseguimos concluir uma versão estável devido a busca por um sistema responsivo e 
fácil manuseio para os professores e avaliadores. No entanto já é possível ver 
resultados dos planos que foram aceitos para publicação expostos na aba de navegação 
da Plataforma OBAMA. 
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Imagem 1 - Critérios de validação. (Agosto 2019) 

 

 

Imagem 2 - Critérios de validação. (Agosto 2019) 
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Imagem 3 - Fluxograma de validação 
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TÍTULO: Levantamento de demandas formativas de professores que ensinam 

Matemática: um enfoque sobre o letramento estatístico. 

Resumo 

 

O presente artigo relata sobre uma pesquisa feita a partir de dados em projetos 
vinculados à plataforma OBAMA. O objetivo desta pesquisa foi identificar necessidades 
formativas dos professores acerca do ensino e da aprendizagem em Matemática, 
especificamente, relacionado ao Letramento Estatístico. Constatou-se que, existem 
necessidades formativas dos professores relativas ao letramento estatístico e criação 
de um plano de acompanhamento para o desenvolvimento das dificuldades encontradas 
na área de estatística. É pertinente explorar com os professores a leitura e interpretação 
crítica dos dados e a conversão entre diferentes representações estatísticas. 

 
 
Palavras-chave: Estatística, matemática, educação, objetos de aprendizagem. 

TITLE: Survey of formative demands of teachers who teach mathematics: a focus on 

statistical literacy. 

Abstract 

This article reports on a survey made from data on projects linked to the OBAMA 
platform. The objective of this research was to identify teachers' educational needs about 
teaching and learning in mathematics, specifically related to statistical literacy. It was 
found that there are training needs of teachers related to statistical literacy and the 
creation of a monitoring plan for the development of the difficulties encountered in the 
area of statistics. It is pertinent to explore with teachers the critical reading and 
interpretation of data and the conversion between different statistical representations. 
 
Keywords: Statistics, math, education, learning objects. 

Introdução 

O estado do Rio Grande Norte (RN) apresenta índices alarmantes quanto à proficiência 
em Matemática dos estudantes do Ensino Fundamental da rede pública. Segundo dados 
da Plataforma QEDU (2019), que se baseiam em avaliações de larga escala, o 
percentual de potiguares com conhecimento matemático adequado para os 5º e 9º anos 
está abaixo da média nacional e é, respectivamente, o segundo e quinto menor da 
região nordeste. A baixa proficiência matemática de um indivíduo compromete seu 
desenvolvimento do raciocínio, do conhecimento lógico-matemático e afeta os 
pensamentos crítico e criativo e a capacidade de reflexão sobre sua realidade. Tais 
habilidades compõem o que Cazorla et al (2017) chama de letramento estatístico. 
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Na Educação Básica, a Estatística é tratada como uma componente da Matemática 
escolar em razão de ser uma ferramenta muito útil para sociedade pois oportuniza aos 
indivíduos analisar sua realidade e exercer sua cidadania. Podemos nos deparar com 
Estatística em nosso cotidiano em atos simples como ler um jornal, seja por meio da 
internet, televisão, revistas etc, e compreender um conjunto de dados sobre, por 
exemplo, média salarial, taxa de desemprego, índice de crescimento demográfico, 
apresentados por meio de gráficos e tabelas. Esses recursos midiáticos possuem a 
finalidade de transmitir alguma informação e conteúdos que permitam aos cidadãos 
interpretá-los e auxiliar na compreensão da sociedade. Por esta razão, a Estatística 
deve ser explorada ao longo da formação escolar dos indivíduos. 

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental, publicada no 
final de 2017, os conceitos estatísticos são tratados ao longo de várias habilidades e 
unidades temáticas de diversas disciplinas. Em Matemática, o letramento estatístico 
está presente, especificamente, na unidade temática Estatística e Probabilidade 
(BRASIL, 2017). 

Esta proposta está no contexto das ações da equipe que desenvolveu a Plataforma 
Objetos de Aprendizagem para Matemática (OBAMA). Aqui são dados coletados 
durante as formações de professores realizadas ao longo do desenvolvimento da 
OBAMA, em que foi possível identificar necessidades formativas dos professores acerca 
do ensino e da aprendizagem em Matemática, bem como outras habilidades que 
dificultam o desenvolvimento de práticas efetivamente inovadoras (SILVA et al., 2018). 
Nessa etapa de consolidação da OBAMA, pretendeu-se, com suporte funcionalidades 
da própria plataforma e de sondagens junto a escolas e instituições interessadas na 
formação docente, identificar e categorizar demandas formativas no sentido de 
desenvolver, colaborativamente com professores que ensinam Matemática, planos de 
aula e/ou sequências de ensino inovadoras para o desenvolvimento de conceitos 
matemáticos, utilizados diversas tecnologias. 

Considerando a diversidade de conceitos relacionados à Matemática e à relevância do 
letramento estatístico, este trabalho atentará para as demandas formativas de 
professores que ensinam Matemática acerca de conceitos estatísticos. Ademais, este 
trabalho está no contexto do Projeto Desenvolvimento Profissional de Professores que 
Ensinam Matemática (D-Estat), que acontece em rede com outras universidades do país 
e de Portugal. Assim, o objetivo deste trabalho éidentificar necessidades formativas dos 
professores relacionadas ao Letramento Estatístico. Para tanto, foram utilizados 
instrumentos elaborados pela equipe do D-Estat e aplicados pelos membros da Equipe 
OBAMA com professores de três escolas públicas de Natal/RN. 

 
Metodologia 

 

Nesta seção informaremos quais os métodos foram utilizados para realizar a nossa 
pesquisa, quais os instrumentos usados para a coleta de dados, o cenário e os 
indivíduos participantes da investigação. 

Para coleta de dados, usamos como instrumento um teste diagnóstico feito pelo projeto 
D-Estat, contendo onze questões divididas em três enunciados, entretanto, pelo curto 
período de tempo para análise, e aos diversos conceitos estatísticos que os dois 
primeiros enunciados já assumi, foi preciso a retirada do último enunciado, onde o teste 
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foi resumido à sete questões divididas em dois enunciados abrangendo as 
competências da BNCC acerca de conceitos estatísticos O primeiro abrangeu as 
primeiras três questões para saber se os professores conseguem preencher uma tabela, 
calculando a porcentagem, usando dados de uma tabela primária com dados pré-
tratados. Além disso, pedia-se a construção de um gráfico de frequências a partir de 
dados obtidos na questão anterior, de modo que ficasse mais adequado para a 
visualização dessas informações. Na última questão do primeiro enunciado, avalia a 
interpretação dos resultados de uma pesquisa cujo os dados estão apresentados em 
um gráfico e pedem para explicar a significância dos dados tratados na situação. 

O segundo, explorou mais quatro questões com o propósito de investigar as habilidades 
relacionadas à leitura, construção e interpretação de gráficos e tabelas, assim como das 
medidas de tendência central. Os professores terão que explicar o significado dos 
conceitos moda e média. 

A aplicação dos instrumentos ocorreu em três escolas de Natal, parceiras do projeto, e 
participaram um total de dez professores. Seis professores atuam nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e 4 nos anos finais. Após a correção dos testes diagnósticos, os 
resultados foram registrados em tabela para uma análise detalhada das respostas, com 
o intuito de analisar as propostas de resolução dos professores. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na primeira questão, pedia-se para fazer o cálculo da porcentagem e identificar que a 
escolha da estrutura percentual é pela coluna fechando 100% em cada uma delas. Aqui, 
apenas seis dos dez professores acertaram essa questão, cinco deles fizeram a 
estrutura percentual por linha em que a questão foi considerada certa. Ao fazer uma 
análise crítica, as questões não foram elaboradas de modo que se esperava, pois ao 
optar por uma estrutura percentual em linha, dará a má impressão de que a quantidade 
pessoas de classe baixa e alta tiveram os mesmo acesso ao ensino superior, deixando 
a tabela com informações distorcidas, pois os valores absolutos foram calculados e 
usados em uma estrutura em linha. Na figura 1, a representação de um erro comum 
cometido pelos professores. 

Apenas um dos professores fez a questão corretamente, no qual optou pela estrutura 
percentual por coluna. Na figura 2, mostra a resposta do único professor que fez o 
cálculo por coluna, porém, a resposta não está totalmente certa, pois não foi colocado 
o total em cada coluna. 

A análise dessas questões demonstra que quase a totalidade dos professores tem uma 
compreensão limitada sobre o tratamento de dados estatísticos. Como mencionado, 
essa lacuna formativa leva a uma compreensão errônea da informação em que, neste 
caso, falseia um dado social relevante. Isto corrobora com a relevância do letramento 
estatístico para a leitura de mundo e exercício da cidadania (CAZORLA et al, 2017). 
Ademais, as dificuldades dos professores implicam na forma como eles ensinam seus 
alunos, o que promove uma perpetuação da dificuldade matemática. 

Na segunda questão, é preciso construir um gráfico de barras ou colunas observando a 
largura das colunas e entre elas, bem como a altura que cada uma deve corresponder 
ao valor da célula e os eixos que devem ter os rótulos, escala, título e a legenda. Apenas 
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quatro professores acertaram a questão, dos quais dois ignoraram alguns elementos 
importantes como o eixo vertical e horizontal, e não usaram porcentagem na construção 
do gráfico. Na figura 3, um exemplo representando alguns erros cometidos pelos 
professores. 

 
Os outros dois tiveram êxito no final, construindo o gráfico de modo eficiente, na figura 
4, podemos ver um gráfico construído por um dos professores atendendo as 
especificações da questão. 

Esta análise nos oportunizou perceber a dificuldade que os professores têm em construir 
um gráfico de colunas simples. Essa lacuna formativa sugere que os docentes não 
possuem todas as habilidades que os permitam converter informações em tabelas ou 
língua materna para representação de gráficos. No caso destacado na figura 3, 
percebemos que o professor comete equívocos básicos como a proporção da altura e 
largura das colunas (CAZORLA, 2017). 

Na terceira e última questão do primeiro enunciado, é preciso interpretar o gráficos de 
frequência a partir dos dados obtidos em pesquisa por amostras estatísticas. Seis dos 
dez professores conseguiram concluir a questão de forma errônea, pois a análise dos 
dados nas questões anteriores interferem na interpretação do gráfico, gerando uma 
divergência nas nas informações obtidas, de modo que, as informações obtidas não 
eram precisas pois a maioria dos professores fizeram a porcentagem por linha e não 
por coluna, para uma melhor visualização dos dados. Na figura 5 podemos ver a terceira 
questão do primeiro enunciado juntamente com a resposta correta de um dos 
professores. 

 
Dando início ao segundo enunciado, as questões quatro e cinco, consistiam em 
interpretar o gráfico sobre temperatura, e identificar a maior e menor temperatura 
segundo o gráfico exposto no item e representado aqui na figura 6. 

 
Nas duas questões, houve apenas quatro respostas erradas, apenas um errou a 
primeira questão, e outro errou a segunda, um terceiro professor errou as duas questão. 
A figura 7 é uma representação do que acontece quando não se tem as habilidades 
necessárias para compreender as informações contidas em um gráfico. 

A análise dessa questão explicitou uma dificuldade de alguns professores em extrair 
informações básicas de uma gráfico. Neste caso, para a resposta correta era suficiente 
identificar o valor alcançado pela coluna na escala vertical (eixo ordenada). Supomos 
que esta dificuldade pode ter sido potencializada em razão do uso de números negativos 
que podem causar um obstáculo epistemológico devido à menor temperatura ser 
representada pela maior altura de coluna, identificada no que seria o quarto quadrante 
de um plano cartesiano. 

Nas questões seis e sete, pedia-se para determinar a moda e calcular a média de uma 
distribuição de dados apresentado no gráfico do segundo enunciado, e explicar seu 
significado, cinco entre os dez professores acertaram a questão seis, onde era preciso 
calcular a moda, e dos cinco, apenas dois não souberam defini-la. 
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Na sétima questão, seis professores acertaram calculando de forma correta a média, 
porém, supomos que um deles por deixar a questão em branco, não sabia explicar o 
significado da média. Entretanto, até a fase atual da pesquisa, não temos elementos 
para afirmar isso de forma categórica. Na figura 8 podemos observar a resposta correta 
de um dos professores. 

  

  

 
Conclusão 

 

Os dados alarmantes encontrados sobre as dificuldades em estatística dos professores 
que ensinam Matemática em Natal, sugerem ações formativas com objetivo de contribuir 
no desenvolvimento de habilidades relacionados ao letramento estatístico. 

Com a averiguação dos dados e os resultados em mãos, se deu as identificações das 
dificuldades apresentadas pelos professores que ensinam Matemática, servindo como 
base para elaboração de um processo de um acompanhamento em que serão 
destinadas formações para o desenvolvimento dos professores na área de estatística. 
Para o acompanhamento, as formações eram elaboradas a partir das dificuldades 
apresentadas, de modo que fosse possível amplificar os conhecimentos dos 
professores sobre os conceitos de estatística. Para suprir as necessidades de 
demandas formativas para os professores, é utilizado a plataforma OBAMA para auxiliar 
no desenvolvimentos dos professores e posteriormente dos alunos, com variados 
recursos digitais destinados a melhorar o processo de aprendizagem em diferentes 
contextos. 

As escolas estão em processo de acompanhamento onde ao término, será aplicado um 
novo instrumento para coleta de dados estimado para 2020, com o objetivo de mensurar 
a melhoria no desenvolvimento dos professores na área de estatística. 

Com os resultados encontrados no presente estudo foi possível, concluir que existe uma 
necessidade formativa dos professores sobre os conceitos estatísticos presente no 
instrumento utilizados para diagnosticar possíveis dificuldades. Diante do que se foi 
exposto, percebe-se a carência de uma maior abordagem no ensino de estatística. É 
relevante que, além dos conceitos estatísticos, trabalhe-se com os professores a leitura 
e interpretação crítica dos dados e a conversão entre diferentes representações. 

Com base nesses dados, a equipe da Plataforma OBAMA poderá repensar e ajustar 
suas formações considerando, inclusive, objetos de aprendizagem que possam auxiliar 
na compreensão desses conceitos por professores e, consequentemente, alunos. 
Ademais, abre-se margem para propor e compartilhar práticas inovadoras em 
Matemática, por meio da Plataforma, que abordem habilidades relacionados ao 
letramento estatístico e auxiliem professores na reflexão sobre suas práticas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Erro comum cometido pelos professores. 
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Figura 2. Resposta correta, porém não foi colocado a porcentagem total. 

 

 

Figura 3. Gráfico com má visualização das informações. 

 

 

Figura 4. Resposta correta de um dos professores. 
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Figura 5. Terceira questão do primeiro enunciado. 

 

 

Figura 6. Gráfico do segundo enunciado. 

 

 

Figura 7. Representação de uma análise incorreta das informações contidas nos 
gráficos. 
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Figura 8. Representação de respostas corretas nas questões seis e sete. 
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TÍTULO: Uso da Khan Academy como prática auxiliar de ensino: Preparação para 

Integralização dos conteúdos da plataforma com o material textual 

Resumo 

 

Este artigo apresenta o relatório do plano de trabalho referente ao uso da Khan 
Academy (KA) como prática auxiliar de ensino nas turmas de Matemática Elementar 
(ME), com foco na preparação para integralização dos conteúdos da KA com o material 
textual. Isso foi realizado por meio de pesquisa nos conteúdos da plataforma e análise 
crítica das atividades propostas sob um ponto de vista de discente alvo do método. Os 
resultados, apesar de preliminares, indicam a validação do método para a segunda e 
terceira unidades de 2019.1, além da produção de artigos científicos e habilidades 
adquiridas pela bolsista. 

 
 
Palavras-chave: Khan Academy. Informática educacional. Matemática Elementar. 

TITLE: Using Khan Academy as a Teaching Assistant Practice: Preparing to Integrate 

Platform Content with Textual Material 

Abstract 

 

This article presents the report of the work plan regarding the use of the Khan Academy 
(KA) as an auxiliary teaching practice in the classes of Elementary Mathematics (ME), 
focusing on the preparation for the integration of the contents of the KA with the textual 
material. This was done through research on the contents of the platform and critical 
analysis of the proposed activities for the point of view of the target student of the method. 
The results, although preliminary, indicate the validation of the method for the second 
and third units of 2019.1, in addition to the production of scientific articles and skills 
acquired by the scholarship student. 

 
 
Keywords: Khan Academy. Educational informatics. Elementary math. 

Introdução 

A disciplina de Matemática Elementar (ME) foi criada com o objetivo de reduzir a 
heterogeneidade das turmas ingressantes do Bacharelado em Tecnologia da 
Informação (BTI) em assuntos relativos a matemática do ensino médio, além de 
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prepará-los para a abordagem formal exigida nas disciplinas posteriores. O projeto 
surgiu para dar suporte a essa disciplina e estudar de forma aplicada o uso de uma 
ferramenta digital para acompanhar o estudo aula-a-aula, além de suprir as possíveis 
deficiências em conteúdos pré requisitos da disciplina. 

O uso de ferramentas digitais como auxiliares ao processo de ensino aprendizagem é 
uma das mudanças positivas advindas do avanço tecnológico, de acordo com Igor 
Oliveira, Melo e Silva Junior (2018). Nesse sentido, a plataforma Khan Academy (KA) 
tem potencial reconhecido para suprir as necessidades educacionais dos alunos em 
disciplinas da área tecnológica, o que se estende à disciplina de ME. Além de um amplo 
leque de conteúdo de matemática em todos os níveis, a KA conta com artigos, vídeo 
aulas e dicas para resolução de seus exercícios. Dessa forma, os estudantes podem 
sanar as possíveis dúvidas que surgirem no momento de estudo, além de assumirem 
maior autonomia e responsabilidade sobre seu próprio aprendizado. 

Entretanto, é necessário estudo e aperfeiçoamento para usufruir de todas as vantagens 
pedagógicas que a ferramenta tem a oferecer. Nesse sentido, é fundamental analisar a 
sua aplicação sob a perspectiva de um aluno da disciplina e alvo do método. 

Assim, este plano teve como principal objetivo explorar a ferramenta e fornecer uma 
análise crítica para aperfeiçoar seu uso no processo de ensino-aprendizagem do 
componente curricular Matemática Elementar do BTI. 

 
Metodologia 

 

A metodologia consistiu em pesquisa aplicada na qual a bolsista, utilizando sua posição 
como aluna da disciplina e alvo do método aplicado, participou das atividades propostas 
pelo docente analisando criticamente o seu impacto na aprendizagem da disciplina de 
ME. Esse processo foi realizado na segunda e terceira unidades do semestre 2019.1. 

Além disso, também lhe coube pesquisar na KA conteúdos e exercícios relacionados à 
ementa de ME, assim como conteúdos pré-requisitos para a disciplina, para que os 
discentes preenchessem possíveis lacunas no que tange ao conhecimento em 
matemática básica. 

A partir do ponto anterior, a bolsista contribuiu com sugestões no material de referência 
da disciplina, constituído de Notas de Aula, visando uma maior integração desse 
material — que está em desenvolvimento pelo docente e os demais bolsistas de IC do 
projeto — com a plataforma KA. 

A pesquisa foi executada colaborando com os demais planos de trabalho a fim de 
unificar os resultados para todo o trabalho do projeto de pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

O retorno dessa análise foi um documento com as dificuldades encontradas pela 
estudante e alguns de seus colegas durante a resolução das atividades propostas na 
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KA. Não houveram sugestões de alterações na grade de atividades selecionadas ou no 
material da disciplina, pois o método foi julgado adequado às necessidades dos 
discentes. 

Ademais, a bolsista contribuiu na produção de artigos contendo resultados preliminares 
referentes às atividades desempenhadas para submissão no Workshop de Informática 
na Escola (WIE), que faz parte do Congresso Brasileiro de Informática da Educação 
(CBIE). 

Durante a execução desse projeto, a bolsista adquiriu certas habilidades. Por meio da 
participação na elaboração de um material didático em consonância com uma 
ferramenta digital, foram adquiridas habilidades de Educação Matemática, 
principalmente na implantação de práticas de ensino que utilizem recursos tecnológicos. 
Vale ressaltar, também, a habilidade de escrita de artigos para eventos científicos. Além 
disso, o conhecimento nos conteúdos referentes à disciplina de Matemática Elementar, 
bem como ao uso da plataforma KA, foi solidificado. 

 
Conclusão 

 

Apesar de a bolsista concluir a validação do método nas duas últimas unidades da 
disciplina, ainda há muito a ser feito, devido à sua entrada tardia no projeto. 

Entretanto, o projeto foi renovado para o segundo semestre, no qual espera-se que os 
demais objetivos sejam atingidos, incluindo: produzir e ministrar minicurso de formação 
do uso da plataforma Khan Academy como ferramenta de avaliação continuada para 
docentes da educação pública; e fazer um estudo de caso comparando o desempenho 
dos alunos que utilizam a KA nas atividades sugeridas com os que não utilizam. 
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TÍTULO: Uso do Khan Academy como prática auxiliar de ensino: Plano de trabalho do 

estudante do BTI 

Resumo 

 

O presente trabalho apresenta a produção das notas de aula desenvolvidas para a 
disciplina de Matemática Elementar (ME), presente na estrutura curricular do 
Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI). Elas buscam, em primeiro plano, 
amenizar o percalço enfrentado pelos discentes da disciplina quanto a materiais de 
estudos, decorrente do espalhamento dos diversos assuntos de sua ementa entre várias 
fontes bibliográficas, com diferenças de abordagem que dificultam o aprendizado. A 
elaboração das notas se deu num processo similar ao método ágil SCRUM, oriundo do 
desenvolvimento de software, de forma que novas versões foram continuamente 
lançadas e revisadas. Para facilitar a produção, utilizaram-se, ainda, as ferramentas 
LaTeX, Git e Trello. Como resultado desta parte do projeto, tem-se a versão atual do 
material, que vem sendo de serventia para os discentes conforme relatos fornecidos, 
analisados de maneira qualitativa. 
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TITLE: Writing of class notes for the Elementary Mathematics course of the Bachelor in 

Information Technology 

Abstract 

This paper presents the class notes written for the Elementary Mathematics course from 
the Bachelor of Information Technology undergraduate program. They primarily seek to 
minimize the negative effects of having many sources of study for the students; namely, 
the need for adapting to a number of different approaches from different authors. The 
notes has been written following a methodology similar to the SCRUM one, in a way that 
new versions of the text were frequently released and reviewed. To aid the development 
of the product, the LaTeX, Git and Trello systems were extensively used. As a result of 
the project, the current version of the notes is addressed, which has been an effective 
study material considering reports from students. 
 
Keywords: Class notes. Elementary mathematics. LaTeX. Git. Trello. 

Introdução 

Dentre as razões que levam ao insucesso de um discente em um curso de computação, 
destaca-se, como uma das principais, a falta de afinidade com ideias e conceitos 
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matemáticos. Pode-se citar, como campo especialmente problemático, a matemática 
básica. Os resultados do PISA 2015 corroboram com esse fato (OECD 2016). 

Devido, em grande parte, à mencionada realidade brasileira quanto à matemática 
básica, o BTI possui a disciplina de ME em sua grade. Nela, são lecionados conteúdos 
básicos, sobretudo de ensino médio, mas com uma abordagem mais formal, próxima do 
que é estudado no decorrer do curso. 

Uma das maiores dificuldades encontradas na condução de ME diz respeito à 
bibliografia. Tendo em vista que a disciplina abrange um vasto leque de áreas, torna-se 
bastante desafiador encontrar materiais que não sejam tão diferentes, em abordagem, 
a ponto de causar um dispêndio exagerado nos estudos. 

O cenário abordado relativo à bibliografia de ME foi o principal motivador deste projeto. 
A presença de um material de estudos unificado mitiga a necessidade de adaptação a 
diferentes fontes. Isso aumenta a produtividade do discente, que passa a se preocupar 
apenas com o aprendizado do conteúdo. Outro ponto relevante é o formato do texto em 
notas de aula, que facilita o acompanhamento da disciplina. Os benefícios de se contar 
com bibliografias diferentes, por sua vez, ainda se mantêm, uma vez que estas são 
utilizadas no processo de elaboração das notas. Elas também podem, evidentemente, 
ser empregadas como conteúdo complementar. 

O grande objetivo do projeto é, então, a escrita de notas de aula como texto base para 
a disciplina de ME. Pretende-se, com isso, facilitar o aprendizado por parte dos 
discentes, e, consequentemente, melhorar seu o desempenho na disciplina e no 
decorrer do curso. 

 
Metodologia 

 

A elaboração do texto das notas se deu com base em slides e soluções de exercícios 
ambos escritos pelo professor Antonio Igor, o coordenador do projeto, que vêm 
assumindo turmas de ME desde que a disciplina surgiu oficialmente, no semestre de 
2018.1. O referido docente produziu, a partir da bibliografia sugerida, slides com o intuito 
de servirem de guias para as suas aulas. As notas, assim, seguiram uma estrutura 
similar às dos slides, sobretudo no que tange à organização em capítulos e a ordem dos 
conteúdos lecionados. As demonstrações e soluções de exemplos elaboradas pelo 
professor também foram transferidas para o material. 

Outro aspecto presente na produção dos slides que se manteve na das notas de aula 
foi a utilização do sistema de preparação de documentos LaTeX. Entre as vantagens de 
se utilizar essa ferramenta, encontram-se a diminuição drástica da necessidade de 
preocupação com a formatação do texto e a sua adequabilidade à elaboração de 
documentos mais complexos (LAMPORT 1985). Dessa forma, o texto foi redigido, em 
sua totalidade, usando o sistema em questão. 

Mais uma ferramenta utilizada no desenvolver das notas foi o sistema de controle de 
versões Git, por meio do serviço GitHub. O Git mostrou-se essencial para o projeto tendo 
em vista que, inerentemente ao processo de um texto, está presente um fluxo contínuo 
de revisão e reescrita de conteúdo. O referido sistema de versionamento possibilitou 
que vários autores pudessem colaborar nas notas simultaneamente, além de ter provido 
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funcionalidades para a realização da manutenção de um histórico de alterações 
realizadas no texto. Ademais, as versões incrementais disponibilizadas aos discentes 
— com frequência média quinzenal — eram separadas, de maneira organizada, 
daquelas ainda em construção. 

Além do LaTeX e do Git, outro serviço do qual a elaboração das notas se valeu foi o 
Trello. A ferramenta facilita a gerência de processos, o que inclui as tarefas presentes e 
os colaboradores responsáveis por elas (TRELLO 2017). Para cada capítulo das notas, 
criou-se um quadro com uma estrutura fixa; em particular, contendo, pelo menos, as 
listas de Sugestões, Discussões, Pendências, Em Andamento, Em Análise e 
Finalizados, cujos nomes indicam suas finalidades. Na Figura 1, são mostradas partes 
das listas Sugestões, Discussões e Pendências pertencentes do quadro relativo ao 
capítulo 1 das notas. 

O emprego dos diversos utensílios tecnológicos na produção do material já citados fez 
parte de uma metodologia também originada e popular na área tecnológica — a saber, 
no desenvolvimento de software —, o SCRUM. Essa metodologia é caracterizada pela 
entrega de funcionalidades em curto prazos de tempo, usualmente de uma a quatro 
semanas, as quais são extensivamente revisadas (SCHWABER 2004). No caso das 
notas, o texto era produzido à medida que o professor Antonio Igor ministrava suas 
aulas. Assim, novas versões foram lançadas com uma frequência média quinzenal, 
tipicamente marcadas pela inserção de algum capítulo novo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como resultado primário do projeto, cita-se a versão atual das notas de aula, a v0.8. 
Para que seja lançada uma primeira versão completa, é necessário, ainda, escrever 
alguns textos na última seção do primeiro capítulo. De qualquer forma, o material vem 
sendo usado continuamente por maior parte dos discentes da disciplina, o que sugere 
a maior facilidade que ele traz aos estudos. Ademais, desenvolveu-se um site para fácil 
acesso das notas, que pode ser visitado pelo endereço https://matematica-
elementar.github.io e que também contém os slides do professor Antonio Igor e 
informações acerca da monitoria da disciplina. 

Em termos de evidências qualitativas, considera-se a cobrança dos alunos pelo material. 
Conforme já explicado, as notas estavam sendo escritas no decorrer de um semestre 
que possuía turmas de ME. Antes de cada capítulo ser lançado, os discentes 
questionavam os colabores do projeto sobre quando novas versões do material seriam 
disponibilizadas. Isso indica que as notas constituíram-se num artifício de estudo efetivo. 

Outro resultado atingido foi a elaboração de um artigo acadêmico, que, em forma de 
relato de experiência, ressalta os aspectos colaborativos presentes no uso das 
ferramentas tecnológicas apresentadas; a saber, LaTeX, Git e Trello. O artigo foi 
submetido ao Workshop de Informática na Escola (WIE), evento satélite ao Congresso 
Brasileiro de Informática na Educação 2019 (CBIE). 

Como subproduto do projeto, tem-se, também, um solucionário dos problemas e 
exercícios contidos no material. O solucionário, que ainda está em processo de 
desenvolvimento, servirá para auxiliar os monitores da disciplina de ME. Caso os 
monitores não consigam fornecer suporte imediato aos alunos a respeito da resolução 
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de algum exercício, eles poderão utilizar o solucionário para relembrar ou, mesmo, obter 
o conhecimento necessário à solução daquele exercício. Dessa forma, a autonomia no 
desempenho dos seus papéis é fortalecida. 

Os colaboradores do projeto, especialmente aqueles envolvidos diretamente na 
produção de texto, puderam aperfeiçoar habilidades desejadas no meio acadêmico. 
Destacam-se, aqui, a escrita de artigos acadêmicos, uma consequência direta da 
submissão de um artigo ao WIE, segundo já abordado. No que diz respeito ao próprio 
texto das notas, os colaboradores tiveram que lidar com questões oriundas da 
organização de um conteúdo extenso, como o encadeamento de ideias e as referências 
intertextuais. Tais questões fomentam o pensamento tipicamente necessário à escritas 
de materiais de cunho mais complexo, como livros. 

 
Conclusão 

 

O objetivo básico desta atividade do projeto consistia na elaboração das notas de aula 
para facilitar os estudos dos alunos. Levando em conta a versão atual que se tem do 
material, e o retorno consistente dos discentes durante a sua confecção, conclui-se que 
o objetivo em questão vem sendo atingido. 

Para o futuro, a seção pendente do primeiro capítulo será desenvolvida, e, assim, ter-
se-á uma primeira versão completa das notas. O texto e a estrutura das notas 
continuarão sendo consistentemente revisados e melhorados caso necessário, e o 
solucionário permanecerá sendo escrito. Já como uma sugestão de trabalho futuro, 
menciona-se o desenvolvimento de dicas graduais para os exercícios das notas, a 
serem utilizados pelos discentes para que obtenham auxílio imediato, caso necessário, 
diante de problemas mais desafiadores. Outra sugestão de pesquisa é a de como a 
Khan Academy, estudada em outros planos de trabalho do projeto, pode ser integrada 
às notas de uma maneira mais lógica e eficaz. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ambiente colaborativo para produção de planos de aulas 

inovadoras em Matemática 

Resumo 

Este artigo apresenta o percurso traçado por um membro do GT de Desenvolvimento 
da equipe da Plataforma OBAMA , que objetivou desenvolver um ambiente colaborativo 
para produção e validação de planos de aulas ou sequências didáticas inovadores em 
Matemática com suporte de diferentes tecnologias. 
 
Palavras-chave: plataforma; OBAMA; educação; Matemática; prática docente; 

TITLE: Development of a collaborative environment for the production of innovative 

mathematics lesson plans 

Abstract 

This paper presents the path drawn by a member of the OBAMA Platform Development 
Team, which aimed to develop a collaborative environment for the production and 
validation of innovative lesson plans or teaching sequences supported by different 
technologies. 
 
Keywords: platform;OBAMA; education; Mathematics;teaching pratice; 

Introdução 

Estudos sobre as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para fins 
pedagógicos, mostram que é preciso ampliar os horizontes dos professores para uso 
das TDIC em sala de aula. Além do surgimento contínuo de softwares educativos para 
fins de ensino e aprendizagem de conteúdos diversos, é cada vez maior a quantidade 
ambientes virtuais e plataformas que auxiliam o professor em sua prática. Entretanto, é 
preciso oportunizar que os professores estejam aptos a tirar melhor proveito dessas 
TDIC em favor de uma melhor educação (Oliveira et al, 2018). Este projeto é uma 
continuidade do anterior no qual se desenvolveu e consolidou a Plataforma Objetos de 
Aprendizagem para Matemática (OBAMA).  
  
O referido ambiente web, além de oferecer um repositório para mais de 500 objetos de 
aprendizagem (OA), classificados conforme critérios técnicos e pedagógicos, 
disponibiliza uma funcionalidade para a elaboração e validação de planos de aulas que 
relacionam os OA presentes na plataforma (Batista et al, 2017). A proposta é que essa 
funcionalidade sirva para além de um aplicativo para elaboração de um documento 
meramente burocrático da escola, mas oportunize ao professor mais um ambiente para 
a reflexão sobre sua prática, durante a preparação de sua aula. 
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 A OBAMA colabora com professores no sentido de disponibilizar um ambiente para 
planejar suas aulas para o desenvolvimento de conceitos matemáticos e estimula a 
cultura colaborativa entre os professores. Ademais, a equipe OBAMA atua na formação 
de professores as quais participam tanto o Grupo de Trabalho (GT) que atuam no 
desenvolvimento do sistema (GT dos desenvolvedores) como a que atua na parte 
pedagógica (GT pedagógico). Com isso, a aprendizagem torna-se mais autêntica e 
amplia as possibilidades de efetiva contribuição para a mudança na escola, no ensino 
de Matemática e na formação dos membros do projeto. Qualquer desenvolvedor de 
software deve prezar para qualidade da interatividade entre usuário-final e o sistema 
computacional. Isto requer ainda mais atenção quando o produto é destinado para um 
público-alvo que, via de regra, possui pouca fluência tecnológica, como professores da 
Educação Básica [Toebe et al. 2018]. Especificamente para aplicações com foco 
pedagógico, Oliveira, Amaral e Bartholo (2010), comparam cinco modelos de 
desenvolvimento colaborativo e ratificam a etapa de validação como fundamental e 
presente em todos os modelos e destacam sua importância para a manutenção da 
ferramenta.  
  
Prezando pela qualidade da Plataforma OBAMA, os desenvolvedores atuam na 
identificação dos erros, no desenvolvimento de uma plataforma colaborativa para 
produção e validação de planos de aulas ou sequências didáticas inovadoras em 
Matemática com suporte de diferentes tecnologias, nos testes na plataforma além de 
estar à frente das formações feitas pela equipe OBAMA com o público-alvo. Assim, o 
objetivo deste trabalho é relatar parte do desenvolvimento do ambiente colaborativo 
para produção e validação de planos de aulas inovadoras em Matemática com suporte 
de diferentes tecnologias. 
 
Metodologia 

 
A identificação dos problemas e de demandas da OBAMA ocorre por quatro formas 
diferentes: (i) formações de professores presenciais realizadas pela equipe, nelas os 
usuários finais se disponibilizam a utilizá-la e cada erro encontrado é relatado e 
registrado por um membro da equipe de desenvolvimento do sistema in loco; (ii) 
formulário disponível na plataforma; no canto inferior do site há opção para suporte, 
onde os usuários informam e descrevem os problemas encontrados que são enviados 
para o e-mail da plataforma, registrados em uma planilha de demandas e, 
posteriormente, discutidos em reuniões da equipe; (iii) relatos feitos pela GT 
pedagógico, a qual disponibilizou-se a procurar e relatar erros da plataforma além de 
sugerir melhorias, isso é informado em reuniões como também em documentos que 
detalham testes e possíveis erros da plataforma; e (iv) relato de testes por partes dos 
desenvolvedores, alguns membros atuavam como testadores e registravam todo o 
processo assim como o erro em uma planilha.  
  
Tudo isso encontra-se registrado em uma planilha online colaborativa disponível a todos 
os desenvolvedores da equipe e marcados por nível de complexidade de correção, 
podendo ser classificado como fácil, médio, difícil. Essa classificação leva em 
consideração os diferentes estágios de formação, experiência dos membros do GT dos 
desenvolvedores com as tecnologias da plataforma e a dificuldade, a qual é analisada 
por um membro mais experiente do grupo.  
  
Em seguida, a partir de discussões em reuniões cada desenvolvedor assume a 
responsabilidade para a solução do problema, independentemente ou por atribuição de 
um desenvolvedor mais experiente. Como recorte para esse trabalho, será descrito, 
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sequencialmente, a correção de erro e a implementação de uma demanda interligada a 
função plano de aula da plataforma OBAMA  
  
Os desenvolvedores trabalham na resolução do problema e relatam semanalmente o 
avanço e as dificuldades enfrentadas na reunião do grupo. Todo esse processo permite 
que os membros tirem suas dúvidas, que haja uma troca de opiniões sobre abordagens 
para um problema, ou até mesmo que sejam discussões acerca das melhorias no 
desempenho e consequentemente a eficácia de funcionalidades da OBAMA0 
  
. Após que as demandas são feitas, o responsável assim como um outro programador 
da equipe realiza testes manuais de integração dela na OBAMA para que assim possa 
verificar se atende a especificação ou se não apresenta nenhuma inconsistência.  
  
Depois, o que foi desenvolvido passa novamente por testes por um outro programador 
que também é responsável pelo upload das mudanças nos servidores da plataforma, se 
a demanda não apresenta algum problema ele encaminha as mudanças para um 
servidor dedicado de testes, o servidor de homologação. Caso contrário retorna para o 
responsável. Após a demanda ser encaminhada para o servidor de testes, todo o 
sistema é testado e caso ele esteja estável, periodicamente, algum desenvolvedor mais 
experiente do grupo faz as alterações no servidor de produção, ambiente onde os 
usuários finais acessam o software, da OBAMA. 
 
Resultados e Discussões 

 
Pelo formulário da plataforma OBAMA, foi relatado pra equipe que os autores não 
conseguiam ver os coautores do seu plano de aula. Para esse problema, foi verificado 
por meio de testes na criação do plano de aula e no compartilhamento dele na 
plataforma de que havia uma facilidade para que os usuários não autores de um plano 
excluíssem a autoria dele. 
  
 Aliado a esse problema, foi identificado que havia uma inconsistência na permissão de 
exclusão dos planos de aula. Isso estava inviabilizando a edição do plano pelos 
usuários, propagando erros e causando uma inconsistência no sistema. Após 
discussões e sugestões trocadas entre os desenvolvedores em suas reuniões, foi 
corrigido por um membro mais experiente com a reformulação das permissões de 
edições, exclusões e compartilhamentos do plano. Uma demanda visualizada pelo 
grupo em suas reuniões foi a de criar um processo de validação e publicação de planos 
de aulas na OBAMA essa funcionalidade servirá como catalisadora de propostas de 
práticas inovadoras em Matemática acessíveis na internet para que professores utilizem 
como auxiliar em suas práticas docentes.  
  
Após a análises e discussões pelos membros da equipe da plataforma especialmente 
com o grupo pedagógico assim como pesquisas feitas por artigos científicos foi 
elaborado os diagramas de caso de uso e de fluxo, sequencialmente Figura 1 e Figura 
2.  
  
Para a implementação da funcionalidade foi necessário repensar novos perfis para 
usuários (REVISOR, REVISOR-SÊNIOR) da OBAMA como também seus papéis na 
plataforma , novos estados para os planos de aula (EM REVISÃO, AGUARDANDO 
REVISÃO, NECESSARIO REAJUSTES, REVISÃO FINAL, PUBLICADO, ), adequar as 
permissões de acesso e edição por parte dos usuários nos planos de aulas e adicionar 
as avaliações feitas pelos revisores como componentes do plano de aula. Atualmente, 
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a validação está na plataforma mas ainda passa por adequações e testes. Esse trabalho 
só se torna possível por conta da constante interação dos GTs da OBAMA. 
 
Conclusão 

 
A equipe OBAMA sempre partiu do pressuposto que para qualquer intervenção na 
escola, especialmente com proposta colaborativa, é necessário do feedback dos 
professores quanto às demandas diárias e sugestões para melhorias de ambientes que 
os têm, junto com seus alunos, como foco e usuários finais.  
  
Como também, que nenhuma tecnologia educacional pode ser concebida sem 
subsídios teórico-pedagógicos, sob o risco de não atender à finalidade a que se destina. 
Por isso, é relevante refletir e discutir, junto com os professores, sobre a forma como 
percebem esses novos recursos didáticos no exercício da docência e compreender suas 
demandas e dificuldades para integrá-los em suas práticas e desenvolver práticas, 
efetivamente, inovadoras e que promovam aprendizagem discente.  
  
Durante todo o processo de desenvolvimento e correção de recursos da OBAMA, toda 
a equipe envolvida pôde consolidar essa importância da necessidade da 
multidisciplinaridade e do feedback dos usuários finais para a concepção, 
implementação e correção de recursos da plataforma.  
  
Com o erro relatado corrigido e com a nova funcionalidade para validação dos planos 
de aula esperasse que a plataforma possa auxiliar da melhor maneira o processo de 
planejamento de aulas e desenvolvimento de práticas dos professores. Como trabalho 
futuro continua o processo para análise e identificação de ajustes na validação do plano 
de aula e é prevista a melhoria na descrição dos requisitos e a sistematização do 
correção de erros e demandas, especialmente a ineficiente identificação de erros feita 
manualmente. Ademais, é previsto a criação de formação, para que seja possível 
preparar os colaboradores que venham a integrar a equipe futuramente. 
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Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso da Plataforma OBAMA 
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Figura 2 - Diagrama de Fluxo da Validação de Planos de Aula 
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TÍTULO: Construção do modelo de podcast de divulgação acadêmica. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o método utilizado para a construção 
de um modelo de podcast que possa ser utilizado como ferramenta de divulgação 
acadêmica, pedagógica e informativa. Para isso, a partir de um levantamento realizado 
em podcasts de divulgação científica brasileiros e americanos, foram isoladas algumas 
características para que essas fossem testadas, de modo a definir quais destas e com 
quais formatos elas entrariam no modelo a ser construído. Os testes foram realizados 
por meio de gravação e publicação de alguns programas nos quais esses elementos 
são inseridos, realizando a partir daí uma pesquisa de opinião com os ouvintes do 
podcast produzido, e portanto, avaliando o efeito dessas características na percepção 
do público Neste trabalho em específico demos ênfase a duração podcast que já está 
concluído e ainda a edição dos podcasts que tratam da inserção ou não da música de 
fundo e do formato sendo um monocast e outro com mais de um apresentador. Em 
todos eles foram criados dois programas distintos, permitindo variações da 
característica antes citada e com base nos dados coletados perceber o que mais é 
atrativo para o público. Dessa forma, o modelo vai tendo seu formato construído, e 
podemos tornar essa utilização dessa mídia mais clara e simples, podendo portanto, 
dentro e fora da Universidade ser utilizada como ferramenta de divulgação acadêmica 
e pedagógica. 
 
Palavras-chave: PODCAST, DIVULGAÇÃO ACADÊMICA. 

TITLE: Construction of an academic dissemination podcast model. 

Abstract 

This paper aims to describe the method used to construct a podcast model that can be 
used as a tool for academic, pedagogical and informative dissemination. For this, from 
a survey conducted in Brazilian and American scientific dissemination podcasts, some 
characteristics were isolated for them to be tested, in order to define which of these and 
with which formats they would fit into the model to be built. The tests were performed by 
recording and publishing some programs in which these elements are inserted, from 
which we conducted an opinion poll with the listeners of the produced podcast, and 
therefore, evaluating the effect of these characteristics on public perception. Specific 
emphasis was given to the length of the podcast that is already completed and the editing 
of the podcasts that deal with the insertion or not of the background music and the format 
being a monocast and another with more than one presenter. In all of them two different 
programs were created, allowing variations of the aforementioned feature and based on 
the collected data to realize what is most attractive to the public. Thus, the model has its 
format built, and we can make this use of this media clearer and simpler, and therefore, 
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inside and outside the University can be used as a tool for academic and pedagogical 
dissemination. 
 
Keywords: Podcast, Academic disclosure. 

Introdução 

A internet hoje em dia tem um papel de destaque na forma com que as pessoas se 
comunicam e obtém informação desde a implementação da televisão esta mídia pode 
ser considerada pela sociedade a mais promissora relacionada a alcance. Ao mesmo 
tempo a internet é usada para expor suas próprias opiniões, podendo ser tanto por meio 
de texto escrito, quanto apenas em formato de áudio ou até mesmo em vídeo. Esse tipo 
de tecnologia permite uma diminuição tanto na barreira geográfica quanto na social, pois 
neste meio todos podem se expressar sem precisar estar perto ou ter algum padrão 
sócio-econômico específico. A educação não é exceção e também está aderindo ao 
advento da internet. Cada vez mais as universidades e escolas fazem uso dessa 
tecnologia para automatizar, organizar e divulgar os seus serviços e projetos. E assim 
além de facilitar o acesso a informação dos que compõe a instituição, transpassam os 
seus próprios muros e levam essa informação à comunidade. Uma forma de mídia que 
pode ser adotada para esse fim é o podcast, da modalidade Mobile Learning, isso diz 
respeito ao uso de equipamentos móveis, como smartphones, Laptops, IPods… 
(CLARO, 2011). O podcast é uma produção feita em formato de áudio, que por ser 
veiculada por meio da internet permite uma maior facilidade no acesso, conseguindo 
alcançar mais pessoas em diversos locais do mundo. Os arquivos de áudio tratam dos 
mais variados temas e podem ser escutados tanto online através de algumas 
plataformas como Spotify e Deezer, bem como offline ao ser realizado o download e 
serem escutados por meio de aparelhos de que suportam o formato MP3, fornecendo 
assim uma maior flexibilização no tempo e local destinado a escuta. Esses programas 
possuem diversos formatos podendo ir de uma conversa entre amigos sobre um 
determinado tema, quanto uma entrevista sobre algum conteúdo. São usados 
atualmente tanto para fins educativos, informativos quanto para fins de entretenimento 
(FREIRE, 2011). Os programas são gravados tanto por meio de um algum software, 
quanto por meios externos, como gravadores portáteis ou até mesmo smartphones, e 
editados posteriormente a fim de agregar mais qualidade e profissionalismo ao podcast, 
tornando-o mais atrativo para os ouvintes. Este trabalho tem como objetivo criar um 
modelo de podcast que seja adequado para o ambiente acadêmico, servindo portanto, 
de ferramenta para familiarizar tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade civil 
dos trabalhos desenvolvidos dentro da universidade, partilhando assim o conhecimento 
de uma maneira mais acessível a todos. 
 
Metodologia 

 
3.1 Primeira etapa - Construção de pautas. 

Antes de iniciar a gravação dos programas foram construídas pautas relacionadas ao 
tema a ser discutido, estipulando um tempo médio para ser gasto com cada subtema, e 
a sequência com que estes serão abordados durante a conversação. 

O primeiro programa a ser gravado tratou do curso Bacharelado em Ciências e 
Tecnologia, no qual foram abordados subtemas como o que se trata o bacharelado em 
CeT, quais as curiosidades sobre o curso, mercado de trabalho, e assim por diante. 
Como participante especialista foi convidada a Professora Jossana Ferreira, Acessora 
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Acadêmica do BCT. A pauta serviu como um roteiro para se ter um controle parcial do 
tempo, e ainda saber quais os tópicos mais relevantes a serem abordados. 

O segundo programa teve como tema escolhido o Regulamento dos cursos de 
graduação da UFRN, discutindo os pontos principais desse texto oficial da universidade, 
deixando claro os direitos e deveres dos discentes e tratar de procedimentos 
acadêmicos que muitas vezes são desconhecidos pela comunidade acadêmica. Neste 
programa, a convidada foi a Professora Amanda Leite, Coordenadora do BCT. Na pauta, 
foram estipulados tempos médios para abordar cada subtema, e uma sequência nos 
quais os fatos seriam abordados. 

O terceiro programa teve como foco o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA), no qual o objetivo era adotar um formato de entrevista. Assim, 
algumas ferramentas do sistema seriam melhor explicadas pelo convidado, Vielimir 
Silva, da Superintendência de Informática da UFRN (SINFO). Para este, também foi 
construída uma pauta previamente, para que os apresentadores tivessem melhor 
controle dos assuntos a serem tratados e para garantir que todos os subtemas 
importantes fossem abordados, uma vez que o tema poderia ser mais extenso que o 
adequado. 

3.2 Segunda Etapa - Gravação dos programas. 

O programa piloto, referente ao BCT, foi gravado por meio do software audacity, fazendo 
uso para a captação de som de microfones, mesa de som e computadores cedidos pela 
Escola de Ciência e Tecnologia. 

Quanto ao podcast sobre o Regulamento da UFRN, este também foi gravado por meio 
do software audacity. Como convidada desta edição, a professora Amanda Melissa 
Damião Leite, coordenadora do Bacharelado em Ciências e Tecnologia, esclareceu 
dúvidas a respeito do Regulamento dos Cursos de Graduação, ressaltando aspectos 
como direitos e deveres dos alunos e demais compromissos acadêmicos. Para isto, 
também fizemos opção por uma conversa informal como variável a ser testada na 
edição. Como apresentadores, houve participação do professor e orientador Elton 
Carvalho e da aluna Júlia Botelho. 

Além disso, também foi gravado um episódio que teve como tema o Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), onde foi feita uma entrevista com Vielimir 
Silva, da Superintendência de Informática (SINFO). Neste, foram ressaltadas algumas 
funcionalidades importantes dessa ferramenta acadêmica, passando por curiosidades 
a respeito do sistema, bem como algumas dúvidas sobre consulta de grades curriculares 
dos cursos ou cadastro em bolsas de pesquisa. De maneira análoga ao anterior, Elton 
e Júlia também foram apresentadores da edição. 

3.3 Terceira Etapa - Edição dos programas. 

Com os programas gravados, o próximo passo seria realizar as edições. Como o 
objetivo do projeto é realizar testes das variáveis para entender qual se adequa melhor 
ao ambiente de divulgação acadêmica, cada trilha de áudio foi editada para obter dois 
programas diferentes, e de maneira aleatória direcionar um dos dois programas para 
um grupo de ouvinte, dessa maneira percebendo qual dos formatos foi melhor aceito 
pelo público. 
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Para o programa piloto, como a variável a ser estudada seria a duração do podcast, 
este foi editado de tal maneira que resultasse em dois programas de tamanhos distintos. 
Para isso, por meio do software audacity a trilha de áudio original foi ouvida por várias 
vezes, com a finalidade de detectar pausas prolongadas, respirações profundas, 
gaguejos, repetições… Esses trechos foram marcados no software com uma espécie 
de etiqueta, e em seguida removidos com o cuidado de não acarretar num prejuízo ao 
conteúdo abordado. Outros elementos de edição também foram inseridos aos dois 
programas resultantes desses cortes, como vírgulas sonoras e vinheta, com o objetivo 
de deixar o programa mais semelhante aos podcast brasileiros, mesmo essas variáveis 
ainda necessitarem de testes, mas por ser amplamente utilizado, optou-se por adicionar. 

Quanto ao programa sobre o Regulamento, a variável de estudo seria relativa à uma 
conversa mais informal. A trilha de áudio originalmente tinha cerca de 110 minutos, onde 
cada um dos participantes teve suas falas gravadas em canais (trilhas de áudio) 
diferentes, o que contribui positivamente na edição, tendo como objetivo obter um 
programa final de aproximadamente 90 minutos. O software utilizado para a edição, 
diferente do primeiro episódio, foi o Audacity. Outras vírgulas sonoras e vinhetas 
também foram adicionadas no processo de edição. 

3.4 Quarta Etapa - Construção e aplicação dos questionários. 

Na coleta de dados sobre o feedback dos alunos relacionados ao podcast, foi construído 
um questionário, e aplicados aos alunos. Para isso utilizou-se da ferramenta google 
forms, e foi realizada a divulgação dos programas nas turmas de pŕe-cálculo do curso 
BCT, passando de sala em sala com representantes do projeto e expondo o objetivo 
deste e ainda o conteúdo do programa oferecido a eles. 

Com base nesses dados, conseguir definir quais características devem ou não entrar 
no modelo que está sendo construído. Tanto o programa como o formulário estão 
disponíveis em uma plataforma virtual, acessível pelo endereço podcast.ect.ufrn.br 

 
Resultados e Discussões 

 

4.1 Podcast sobre o bacharelado em Ciências e Tecnologia. 

O primeiro programa, que trata do BCT, foi editado com a finalidade de obter dois 
formatos de programas com durações diferentes. Antes da edição a trilha de áudio 
original tinha um total de 1h48min e um tamanho de 980 MBytes, que com base no 
levantamento de dados realizado na primeira etapa do projeto fugia muito do tempo 
médio utilizado pelos programas em sua maioria que era de 59 min. Para se encaixar 
nesses parâmetros uma edição foi realizada de modo que resultou como era proposto 
em dois programas com tempos distintos, um mais longo ficou com uma média de 79min 
e um mais curto com aproximadamente 50 min de duração. 

Depois da divulgação e coleta de dados por meio do questionários constatou-se a pouca 
participação dos ouvintes com o formulário, de modo que, de mais de 200 nomes e 
endereços de e-mails de interessados, houve 34 downloads dos programas e 4 
respostas ao questionário, isso pode ser associado a não comodidade que o 
preenchimento do formulário via google forms fornece. Desse modo, a fim de obter 
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dados mais relevantes por meio de uma amostra de ouvintes maior a forma de coleta 
de feedback deve ser repensada para as próximas etapas do projeto. 

Contudo, com base nos dados obtidos por meio do formulário, considerando para 
análise que essa amostra pode ser considerada pequena, analisando o gênero pode-se 
observar que 50% foram homens que ouviram e os outros 50% foram mulheres, e que 
a maioria são ingressantes no curso de bacharelado em CIências e Tecnologia, público 
alvo ao qual o podcast era destinado. A faixa etária da maior parte dos ouvintes fica 
entre 19 e 21 anos, e ainda que 75% deles já sabiam o que era o podcast. 

Outra informação relevante que pode ser analisada das respostas do questionário é com 
relação ao meio no qual o podcast foi vinculado, que em 50% dos casos foi no 
smartphone. Pode-se constatar também que o nível de informação dos alunos que 
ouviram o podcast aumentou. Além disso todos estavam bastante motivados a escutar 
o programa. O fácil acesso a programas nesse formato de mídias pode ser verificado 
também com base no questionário quando os ouvintes respondem que em 50% dos 
casos a escuta do programa se deu enquanto era realizada outra atividade. 

O parecer dos ouvintes sobre a duração do programa, variável que está sendo testada 
com esse primeiro programa, nos mostrou que o programa que tem 79min foi 
considerado interessante, mas um pouco longo, assim acabou não se tornando tão 
atrativo, já que 50% dos ouvintes que participaram do questionário se sentiram 
desmotivados a escutá-lo por conta da duração. Associaram também, em 50% dos 
casos, o tamanho do programa a desatenção no assunto exposto. 

Ainda que o programa tenha sido considerado longo, este se mostrou uma forma 
interessante de transmitir o assunto em questão, e os participantes do questionário 
demonstraram interesse em ouvir mais podcasts. Foi avaliado como uma boa 
experiência e uma ferramenta de informação interessante e relevante sobre o tema 
proposto do programa. 

4.2 Podcast sobre Regulamento dos cursos de graduação da UFRN. 

No episódio sobre o Regulamento dos cursos de graduação da UFRN, visto que este 
ainda está em processo de ser publicado, assim como o episódio sobre o SIGAA, a 
variável a ser testada é uma conversa mais informal no primeiro, e outra com aspecto 
mais voltado para o formato de entrevista. Espera-se que com estes programas, 
resultados mais expressivos sejam apresentados assim como uma maior participação 
dos alunos, tanto para ouvir os episódios quanto para responder o questionário de 
avaliação a respeito. Assim, será possível ter uma noção mais precisa de qual formato 
de programa seria melhor recebido pelo público para que os objetivos de divulgação no 
ambiente acadêmico sejam alcançados. 

 
Conclusão 

 
Por meio dos dados obtidos, com o questionário aplicado sobre o primeiro podcast BCT 
Informa, podemos concluir que o programa de 75min foi considerado longo e cansativo, 
mas ainda assim interessante, além de ser considerado uma forma e diferente inovadora 
de compartilhamento de informações. Os ouvintes sendo, portanto, atraídos a ouvir mais 
programas nesse formato, sobre os mais diferentes temas, adotando como duração 
média de aproximadamente 50 minutos. Conclui-se, também, que a coleta dos 
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feedbacks devem ser obtidas de uma outra forma, mais cômoda e simples para os 
ouvintes, tendo em vista que apenas 4 pessoas que escutaram o programa se 
prontificaram a preencher o formulário de pesquisa. Desta forma, pode-se observar que 
o hábito de ouvir a este tipo de mídia não é algo tão comum ou conhecido por muitos, 
de uma maneira geral. Ainda é pequeno o número de pessoas que realmente busca por 
podcasts para ter informações mais cotidianas, como interesse por notícias da semana, 
por exemplo, ou por outras razões como entretenimento e curiosidades. Assim, percebe-
se a necessidade da popularização desta ferramenta, uma vez que isso poderia ser uma 
forma mais simples, dinâmica e informal de compartilhar informações. Isso aconteceria 
de maneira muito mais influente dentro do ambiente acadêmico, visto que é um contexto 
dificilmente vivenciado por pessoas que não são parte dele, pois o que acontece dentro 
da universidade nem sempre chega ao conhecimento de todos. Além disso, também 
poderia ser uma alternativa para promover a integração de áreas ou cursos distintos, 
dentro do próprio ambiente universitário, de maneira a valorizar projetos 
interdisciplinares. Portanto, a divulgação de conteúdos importantes relativos a projetos 
de pesquisa que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, poderia ser uma das 
maneiras de tornar uma educação de qualidade algo público e acessível. 
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TÍTULO: Uso da Khan Academy como prática auxiliar de ensino: Integralização dos 

conteúdos da plataforma com a sala de aula 

Resumo 

 

O presente artigo descreve a participação num projeto de pesquisa que utiliza uma 
plataforma, Khan Academy, como suporte de auxílio ao aprendizado na disciplina de 
Matemática Elementar no curso Bacharelado em Tecnologia da Informação. As 
funcionalidades da plataforma foram estudadas para melhor adequação da disciplina, 
buscando reduzir a heterogeneidade dos discentes que ingressam no curso. 
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Abstract 

 

This paper describes participation in a research project that uses a platform, Khan 
Academy, to support learning in the Elementary Mathematics subject in the Bachelor of 
Information Technology course. The platform's functionalities were studied to better 
adjust the discipline, seeking to reduce the heterogeneity of students entering the course. 

 
 
Keywords: Elementary Mathematics. Khan Academy. Pedagogical support. 

Introdução 

Em todo início de ano, no curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) do 
Instituto Metrópole Digital (IMD) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), ocorre o ingresso de 300 alunos com uma grande heterogeneidade de 
conhecimento, principalmente no domínio de matemática. Tal dificuldade tornou 
necessário uma disciplina de nivelamento, a qual busca homogeneizar e preparar os 
discentes para as demandas requeridas de matemática do curso. A disciplina 
Matemática Elementar (ME) foi criada para atender essas demandas, tendo surgido 
após algumas alterações na estrutura curricular do curso. 
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Devido a grande quantidade de conteúdo que seria necessário como base para essa 
disciplina e a não existência de uma literatura que pudesse ser utilizada como guia ao 
seu desenvolvimento, sentiu-se a necessidade de criar um projeto com o objetivo de 
alcançar melhores resultados na disciplina. O projeto “Uso do Khan Academy como 
prática auxiliar de ensino da disciplina Matemática Elementar do IMD” surgiu nessa 
busca. 

Khan Academy (KA) é uma plataforma online de ensino multidisciplinar que contém 
diversos conteúdos voltados para educação básica e para alguns cursos do nível 
superior. De acordo com Oliveira, Melo e Silva Junior (2018), a experiência de utilização 
da plataforma com sucesso na disciplina de Cálculo I a fez ser escolhida para o auxiliar 
em ME. Todavia o emprego da KA em Cálculo era totalmente voltado para o estudo 
continuado, já em ME a plataforma possibilitou outras formas de auxílio. Aproveitou-se 
do vasto conteúdo da plataforma para ajudar a recuperar as falhas no domínio de 
assuntos que uma disciplina de 60 horas não conseguiria sanar, por exemplo, divisão 
de frações. No decorrer do semestre o discente tem a oportunidade de amenizar a sua 
deficiência e acompanhar a disciplina fora de sala de aula, uma vez que KA proporciona 
esse suporte em um ambiente familiar por fazer parte da metodologia pedagógica 
aplicada na disciplina. 

A plataforma KA oferece exercícios, vídeos de instrução e um painel de aprendizado, 
permitindo o estudo ocorra no ritmo do discente dentro ou fora da sala de aula. A KA 
aborda matemática, ciências, programação de computadores, história, história da arte, 
economia entre outros. No conteúdo de matemática a plataforma guia os estudantes da 
educação infantil ao estudo de cálculo, tendo quatro pilares de base, que são 
aprendizagem para o domínio, aprendizagem interativa e criativa, autonomia do aluno 
e personalização do ensino. 

Essa pesquisa é direcionada para conhecer a plataforma, suas funcionalidade, seus 
conteúdos e as formas mais adequadas de suporte para a disciplina. 

 
Metodologia 

 

Para alcançar o objetivo do projeto foi necessário o conhecimento da plataforma Khan 
Academy que ocorreu por meio da leitura de diversos artigos publicados em anais de 
congressos, no google acadêmico e pelo conteúdo disponibilizado, incluindo formações 
oferecidas pela própria plataforma. A KA contém diversos suportes tanto para 
professores como para pais que querem acompanhar o desempenho dos alunos. 

A Fundação Lemann (FL) traduziu o conteúdo da plataforma para português brasileiro, 
segundo Tavares, W. et al. (2018), e oferece curso de suporte aos professores para 
utilizar as funcionalidades da KA. Na fase inicial foram realizados diversas formações 
fornecidas pela FL para conhecer o sistema e suas peculiaridades, no segundo 
semestre do ano de 2018 a mesma lançou três cursos de formação online que foram 
totalmente integralizados. 

As leituras de artigos auxiliaram a conhecer as diversas formas de utilização da 
plataforma e em Oliveira, Melo e Silva Junior (2018) foi descrito como o uso da 
ferramenta KA auxiliou o processo de aprendizagem na disciplina de Cálculo I, situação 
apresentada em ensino superior, quando a maior parte da literatura disponível é para 
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educação fundamental. O aprofundamento na pesquisa proporcionou o entendimento 
que ferramentas digitais podem ser amplamente utilizadas para auxiliar o processo de 
aprendizagem do ensino. 

Tendo conhecimento do potencial que a KA tem como suporte no ensino, procurou-se 
entender como funciona sua metodologia e-learning para definir uma relação de 
atividades online que são fornecidas aos alunos da disciplina com datas limites de 
execução em paralelo com desenvolvimento do conteúdo em sala de aula. 

No início do semestre letivo o docente cria uma turma na plataforma e solicita aos alunos 
que se cadastrem, dessa forma o professor poderá acompanhar a pontuação de todas 
as atividades recomendadas realizadas pelo discente. No final da unidade, caso o aluno 
tenha realizado todas as atividades com êxito poderá obter dois pontos, pois a nota da 
unidade é dividida em oito pontos referente à prova escrita e dois pontos referente à 
atividade online. As atividades recomendadas estão com um link de acesso para 
plataforma nos slides de cada capítulo. 

Durante a exploração da plataforma foram levantados pontos importantes que ajudaram 
aos bolsistas do projeto no desenvolvimento de um mecanismo de coleta de notas das 
atividades online. Isso facilitou o processo de apuração do resultado do aluno, ocorrendo 
ao final de cada unidade e gerando a pontuação dos discentes. 

A navegação na KA pode ocorrer tanto no perfil do aluno como no perfil do professor. É 
nesse último que torna-se possível cadastrar alunos e selecionar as recomendações, 
ou seja, as atividades de interesse para que ocorra um bom aproveitamento do conteúdo 
explanado. No perfil professor é possível acompanhar o desenvolvimento dos alunos 
cadastrados e realizar a coleta de informação para geração das notas. 

Todo esse processo ocorreu em paralelo à execução da disciplina ME, com o 
desenvolvimento do conteúdo dos slides e das notas de aula, visando construir um 
material de apoio ao estudo, em virtude da inadequação da bibliografia existente. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ainda em processo inicial está começando a ser analisado se as alterações realizadas 
na disciplina de ME geram melhorias apenas na própria disciplina ou se já pode ser 
percebidos resultados positivos nas disciplinas dos semestres seguintes. Porém o que 
pode ser observado é uma melhor compreensão dos requisitos necessários para cursar 
as disciplinas da área de matemática do BTI. 

A utilização da plataforma já permite ao docente observar o desempenho dos discentes 
na disciplina, sendo utilizado os resultados como referência de orientação tanto aos 
alunos como aos monitores da disciplina. 

Se encontra em processo de desenvolvimento um tutorial para alunos e professores que 
precisem utilizar a plataforma da KA de forma similar ao projeto, como um suporte online 
de revisão e prática de conteúdo. Também existe um processo de criação de um curso 
de formação para professores de utilização da plataforma, independente da disciplina 
ministrada. 
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Os resultados preliminares do projeto já foram relatados em artigo que foi submetido ao 
Workshop de Informática na Escola (WIE), que faz parte do Congresso Brasileiro de 
Informática da Educação (CBIE) que será realizado em 2019. 

 
Conclusão 

 

Portanto, percebeu-se que a plataforma Khan Academy auxilia o desenvolvimento da 
disciplina de Matemática Elementar e ainda pode ser utilizada como suporte aos 
discentes reduzindo as deficiências de conhecimento prévio necessário. 

O projeto de pesquisa está permitindo que seja desenvolvido uma metodologia para 
estruturação de uma disciplina, o que possibilita a criação de um roteiro de apoio a todo 
docente que a ministre. Mostrando que a utilização de uma ferramenta digital online, 
KA, que disponível e acessível a todos, traz os benefícios da tecnologia para facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem. 
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TÍTULO: Organização da produção colaborativa das Notas de Aula para a disciplina 

Matemática Elementar do Bacharelado em Tecnologia da Informação 

Resumo 

 

Este artigo apresenta o relatório do plano de trabalho referente ao auxílio na produção 
e integralização de um material textual usado por alunos como um instrumento auxiliar 
para o aprendizado dos conteúdos da disciplina de Matemática Elementar (ME), com 
foco na apresentação das ferramentas e como elas foram utilizadas na escrita 
colaborativa das Notas de Aula. A fim de aprimorar o desenvolvimento das Notas de 
Aula de uma forma geral, algumas modificações foram feitas no uso do sistema de 
preparação de documentos LaTeX e na plataforma GitHub, utilizada para o 
desenvolvimento colaborativo. Além disso, para obter uma melhor organização 
colaborativa das atividades, foi estabelecido o uso do Trello como uma ferramenta de 
gerenciamento de atividades exercidas pelos envolvidos na elaboração do material, tais 
como a atribuição de tarefas e documentação das atividades. Como resultado, as 
medidas organizacionais trouxeram benefícios para todos os envolvidos no processo, 
bem como o desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula tornou-se mais eficiente. 
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Elementary Mathematics discipline of the Bachelor of Information Technology. 

Abstract 

 

This paper presents the report of the work plan regarding the aid in the production and 
integration of a textual material used by students as an auxiliary tool for learning the 
contents of the discipline of Elementary Mathematics (EM), focusing on the presentation 
of the tools and how they were used in the collaborative writing of the Lecture Notes. In 
order to improve the development of the Class Notes in general, some modifications 
were made in the use of the LaTeX document preparation system and the GitHub 
platform, used for collaborative development. In addition, in order to obtain a better 
collaborative organization of the activities, it was established the use of Trello as a tool 
to manage the activities performed by those involved in the preparation of the material, 
such as the assignment of tasks and documentation of the activities. As a result, the 
organizational measures brought benefits to all those involved in the process, as well as 
the collaborative development of the Lecture Notes became more efficient. 
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Introdução 

Os estudantes brasileiros dos níveis fundamental e médio apresentam um rendimento 
deficiente no que tange à matemática, conforme relata o PISA 2015 (OECD 2016). 
Dentro dessa realidade, os estudantes ingressantes do curso Bacharelado em 
Tecnologia da Informação (BTI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) apresentam dificuldades logo no início do curso, principalmente nas disciplinas 
de matemática. Visando amenizar essa deficiência, foi criada a disciplina Matemática 
Elementar (ME) e, aliado a ela, o projeto de pesquisa Uso da Khan Academy Como 
Prática Auxiliar de Ensino da Disciplina Matemática Elementar do IMD. Um dos objetivos 
do projeto é produzir um material textual em formato de notas de aula, a fim de amenizar 
as dificuldades da falta de uma bibliografia adequada que abranja toda a ementa da 
disciplina. 

A princípio, as Notas de Aula surgiram a partir do material que o professor utilizou em 
suas aulas de ME. A intenção era ter uma base de um material para que futuramente 
mais conteúdos pudessem ser acrescentados. As Notas de Aula foram, então, da 
mesma forma que os slides, elaboradas utilizando o sistema de preparação de 
documentos LaTeX. Sua produção inicial se deu por um dos bolsistas e, durante seu 
processo de produção, o código das notas de aula foi sendo mantido em um repositório 
pessoal no sistema de controle de versões Git hospedado na plataforma GitHub. 

Com a inserção de mais colaboradores na produção das Notas de Aula, a saber, este 
bolsista e o professor orientador, demandas organizacionais para a escrita colaborativa 
se fizeram necessárias. Tendo isso em vista, este artigo tem como foco a apresentação 
das ferramentas e como elas foram utilizadas na escrita colaborativa das Notas de Aula. 

 
Metodologia 

 
Para que o desenvolvimento das Notas de Aula pudesse ocorrer de forma colaborativa, 
algumas ferramentas foram introduzidas ou sofreram alterações no seu uso. 

Uma das ferramentas fundamentais para o desenvolvimento das Notas de Aula é o 
sistema de preparação de documentos LaTeX. Sua adesão já havia sido estabelecida 
antes de o bolsista ingressar no projeto. As primeiras alterações foram feitas na 
estruturação dos arquivos e pastas do projeto das Notas de Aula. Também houve 
mudanças no processo de compilação do documento. Tais alterações promoveram uma 
maior escalabilidade para o projeto, o que aprimorou o desenvolvimento das Notas de 
Aula de uma forma geral. 

O sistema de controle de versões Git se mostrou como uma das ferramentas mais 
importantes para o desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula. Através dele, foi 
possível manter os principais fluxos de desenvolvimento, chamados de branches, onde 
eram separados o fluxos de desenvolvimento em uma branch chamada development; 
das versões lançadas para os alunos em uma branch chamada master, e de arquivos 
temporários em uma branch chamada tmp. Além dessas branches, pontualmente, 
também são criadas para uma determinada demanda de maior complexidade, para 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 156 

 

poder separar os fluxos de modo que as implementações sejam desenvolvidas 
paralelamente, isto é, sem que uma interfira na outra. 

A versão v0.0 das notas de aula – a primeira de todas – foi disponibilizada para os 
discentes durante as primeiras semanas de aula do semestre 2019.1, com atualização 
média quinzenal. 

Como dito anteriormente, o código-fonte das Notas de Aula estava sendo mantido em 
um repositório Git pessoal de um dos bolsistas, hospedado na plataforma GitHub, e uma 
das primeiras medidas foi transferi-lo para uma organização na GitHub criada com o 
nome de matematica-elementar (acessível em https://github.com/matematica-
elementar) para associar diretamente o uso da GitHub ao projeto. Sendo assim, fez-se 
necessário que os envolvidos aderissem à plataforma GitHub. Assim, todos estavam 
devidamente preparados para poder usar o Git. 

Outra medida estabelecida foi a padronização das mensagens de commit, que, a 
princípio, eram escritas em inglês, em vez disso, passou-se a utilizar o português, visto 
que a maioria dos desenvolvedores possuem mais familiaridade com o idioma. 

A um nível mais gerencial, a ferramenta que se mostrou importante para o 
desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula foi o Trello. Sua principal característica 
é a de prover ferramentas como quadros, listas e cartões que permitem o controle e 
organização de tarefas. Na prática, permitiu a atribuição de tarefas pelo orientador aos 
bolsistas envolvidos no desenvolvimento das Notas de Aula, além do acompanhamento 
e documentação das tarefas. Foi criado um quadro para cada capítulo das notas para 
poder modularizar as demandas. Em cada quadro, havia um certo conjunto de listas 
pré-definidas; dentre as quais as principais são: Sugestões, Discussões, Pendências, 
Em Andamento, Em Análise e Finalizados. As listas possuem um certo protocolo para 
os seus cartões, como por exemplo: Comumente um cartão surge como uma sugestão, 
em seguida vira uma discussão, que através dela surgem cartões que viram pendências, 
daí entram em andamento, em análise e, por fim, é finalizado. Também é muito comum 
de um cartão surgir diretamente como uma pendência. 

Foi criado um email (matematica-elementar@imd.ufrn.br) com o intuito de receber 
feedbacks dos alunos durante sua leitura das Notas de Aula. Geralmente, os feedbacks 
são relatos de erros encontrados. Além disso, também foi criado um site 
(https://matematica-elementar.github.io) onde são disponibilizados o email de reportes, 
a versão mais recente das Notas de Aula, os slides utilizados em sala de aula e 
informações acerca da monitoria da disciplina. O site foi feito pela própria plataforma 
GitHub. Tal adoção facilitou a atualização dos conteúdos do site, principalmente quando 
se tratava dos lançamentos de versão das Notas de Aula. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Como resultado, o desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula mostrou-se 
eficiente com base no aumento da periodicidade da escrita dos capítulos do material em 
comparação ao período anterior a este bolsista. 
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Ademais, tal organização trouxe benefícios para a estrutura do projeto em LaTeX 
possibilitando a escrita de possíveis novos membros do projeto. Essa inserção foi 
colocada à prova quando o professor orientador passou a escrever diretamente no 
material. A GitHub também se mostrou eficaz nesse momento de inserção pois o 
orientador não possuía conhecimentos prévios da plataforma. 

Atualmente, a escrita das Notas de Aula tem suas demandas bem definidas juntamente 
com os responsáveis por cada tarefa devido ao uso do Trello, tornando o processo de 
escrita mais rápido e eficaz. 

Outro resultado é o código-fonte aberto das Notas de Aula, também chamado de open 
source, em um repositório na GitHub. Além do mais, tal medida colabora positivamente 
na comunidade de programadores do mundo, especialmente nos desenvolvedores 
interessados em LaTeX. 

Além disso, o site feito especialmente para a disciplina de ME tem seu destaque por 
servir de fonte de informação para os discentes. A praticidade de ter todas as 
informações acessíveis em um só lugar e de forma rápida facilitou bastante o acesso 
dos alunos à informação. 

Ademais, o bolsista contribuiu na produção de artigos contendo resultados preliminares 
referentes às atividades desempenhadas para submissão no Workshop de Informática 
na Escola (WIE), que faz parte do Congresso Brasileiro de Informática da Educação 
(CBIE). 

  

 
Conclusão 

 
  
De modo geral, a comunicação entre as ferramentas LaTeX, Git e Trello se deu de forma 
mais fluida, dadas as convenções de uso estabelecidas entre os desenvolvedores das 
Notas de Aula, contribuindo positivamente para o desenvolvimento colaborativo das 
Notas de Aula. 

Além disso, o projeto foi renovado para o segundo ano, no qual espera-se que os demais 
objetivos sejam atingidos, incluindo: elaborar e ministrar minicurso introdutório sobre o 
uso do LaTeX e do sistema de versionamento e produção colaborativa Git, inicialmente 
para os demais participantes do projeto e do grupo de pesquisa GIIfE e, posteriormente, 
para a comunidade em geral. 

Espera-se também que o material esteja finalizado no fim do período de pesquisa. 
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TÍTULO: Estudos para Proposta de Modelo de Grau de Confiabilidade de Fatores de 

Transcrição 

Resumo 

 

Identificar e prever fatores de transcrição (TFs) desregulados em estudos de expressão 
diferencial é um passo chave na investigação em nível de sistemas da regulação 
transcricional. Atualmente existem muitas ferramentas e bases de dados disponíveis 
que buscam viabilizar tais análises. Entretanto, as ferramentas e bases de dados atuais 
apresentam diferenças significativas quando comparamos a quantidades de TFs 
identificados e associações existentes entre TFs e genes-alvo, deixando a impressão 
que tais ferramentas são complementares e não concorrentes. Em um segundo nível, 
as ferramentas atuais não fornecem de forma facilitada mecanismos para avaliamos a 
confiabilidade da informação apresentada: seja da evidência do TF ser realmente um 
gene regulador; seja da relação de associação do TF e seus genes-alvo. Pensando no 
problema exposto, iniciamos um estudo para desvendar as principais variáveis 
necessárias para análise dos TFs de uma forma mais concisa e propomos a 
implementação de um software. Combinando banco de dados públicos, experimentos 
de ChIP-seq, matrizes de posição de peso (PWMs) e correlação de expressão (TFs e 
genes-alvo), nesse plano de trabalho realizamos a implementação de uma ferramenta 
integradora que uniu diversas bases de dados e fornece ao usuário mecanismos de 
análises mais eficientes. 

 
 
Palavras-chave: Gene. fator de transcrição. ferramenta. 

TITLE: Studies for Proposing Transcription Factors Reliability Degree Model 

Abstract 

 

Identifying and predicting deregulated transcription factors (TFs) in differential 
expression studies is a key step in systems-level investigation of transcriptional 
regulation. Currently there are many tools and databases available that seek to enable 
such analyzes. However, current tools and databases show significant differences when 
compared to the amounts of identified TFs and associations between TFs and target 
genes, leaving the impression that such tools are complementary and not competitive. 
At a second level, current tools do not easily provide mechanisms for assessing the 
reliability of the information presented: whether evidence of TF is really a regulatory 
gene; whether it is the association relationship of TF and its target genes. Thinking about 
the problem exposed, we started a study to unveil the main variables needed to analyze 
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the TFs more concisely and propose the implementation of a software. Combining public 
databases, ChIP-seq experiments, weight position matrices (PWMs) and expression 
correlation (TFs and target genes), in this work plan we implemented an integrative tool 
that united several databases and provides the user with more efficient analysis 
mechanisms. 

 
 
Keywords: Gene. transcription factor. tool. 

Introdução 

Diferenças fenotípicas são encontradas em diferentes espécies e crê-se que as 
mudanças dos padrões da expressão gênica estão por trás das mesmas (CHEN; 
RAJEWSKY, 2007). O estudo para identificar e prever fatores de transcrição (do inglês 
Transcription Factors - TFs) é um agente de grande importância, tendo em vista que a 
pesquisa na área das ciências biológicas tem múltiplos direcionamentos. A investigação 
em níveis de sistemas de regulação transcricional tem como objeto importante os TFs 
desregulados em estudo de expressão diferencial. A identificação desses fatores pode 
contribuir para o desenvolvimento de recursos terapêuticos e somado a isso, assistir 
pesquisas das mais diferentes áreas do campo biológico. Surgiram indícios que indicam 
que o organismo na sua forma complexa advém da progressividade da regulação da 
expressão gênica (LEVINE; TJIAN, 2003). 

Atualmente, diversas bases de dados e ferramentas se encontram disponíveis com o 
intuito de viabilizar a análises desses fatores. Todavia, as atuais ferramentas não 
oferecem de forma intuitiva os recursos para a avaliação da confiabilidade da 
informação apresentada as mesmas. Além disso, estas bases de dados e ferramentas 
demonstram significativas diferenças no que se refere a comparação da associação 
existente entre TFs e target-genes e a quantidade de TFs, observando-se que estas 
ferramentas não são concorrentes e sim complementares. Portanto, fazendo-se a 
análise do problema, iniciou-se um estudo o qual pudesse desvendar variáveis 
necessárias para fazer análise de TFs, fazendo-se a combinação de experimentos de 
ChIP-seq, banco de dados públicos, matrizes de posição de peso (PWMs) e correlação 
de expressão (target-genes e TFs). Este trabalho consiste na inicialização de um estudo 
para implementar uma ferramenta integrada a qual irá unir diversas bases de dados e 
oferecer ao usuário eficientes mecanismos de análises. 

Objetivo Geral 

O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma ferramenta que oferece uma interface 
de fácil manipulação para análise e identificação de target-genes dos fatores de 
transcrição. Contribuindo assim, para o para o estudo e desenvolvimento de 
mecanismos de análise de TFs. 

Objetivos Específicos 

- Integração de um banco de dados sobre os TFs; 

- Identificar os genes alvo dos TFs; 

- Idealizar uma proposta de modelo de grau de confiabilidade dos TFs; 
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- Propor métricas de validação da relação de associações entre o TF e os genes alvo 
utilizando o coeficiente de correlação; 

- Desenvolver uma plataforma web para análise dos TFs; 

 
Metodologia 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho partiu do objetivo de otimizar o trabalho de 
mestrado “Integração de dados e desenvolvimento de métricas escalável para análise 
de fatores de transcrição” do Msc. Lucas Felipe da Silva na UFRN, com o intuito de 
realizar mudanças na plataforma desenvolvida durante sua dissertação, visando um 
maior alcance ao público alvo, ou seja, pesquisadores interessados na área de 
Genética. 

Diante disso, modificou-se a estrutura do banco de dados de modo a deixá-lo de acordo 
com as normas básicas de Normalização - conjunto de regras que visam organizar um 
projeto de banco de dados com o intuito de reduzir a redundância, aumentar a 
integridade e o desempenho de dados - para a realização de consultas mais eficientes. 

Com o banco reestruturado, deu-se início ao desenvolvimento de um novo layout para 
o sistema, seguindo regras de UX (User eXperience - experiência do usuário, isto é, 
regras de projeto que possibilitam o desenvolvimento de sistemas que visam a boa 
experiência do usuário) e mantendo a preocupação com a facilidade de uso por parte 
deste, respeitando regras de IHC (Interação Humano-Computador - ou seja, a forma 
como o usuário interage com o sistema), deste modo, a plataforma apresenta uma 
interface de uso intuitivo, o que permite um fácil manuseio por usuários sem muito 
conhecimento de Genética ou de Computação, para que esses consigam fazer uso da 
ferramenta sem dificuldades. 

 
Resultados e Discussões 

 

Resultados 

A otimização do banco de dados foi concluído dando mais eficiência nas consultas 
realizadas na ferramenta e em conjunto com o novo layout desenvolvido promoveu uma 
ferramenta com uma interface de fácil utilização. 

A primeira tela a ser desenvolvida foi a Tela Principal, na qual pode ser encontrado o 
Menu de Navegação em que estão os links para as demais telas (TF Analysis, TF 
Validation, TF Prediction, TF Covert, About, Help e Login/Register), que também estão 
disponíveis no corpo da página, como pode ser visto na Figura 1. 

A segunda tela desenvolvida foi a tela de TF Analysis onde o usuário pode submeter 
uma lista de genes e escolher o data source method de sua preferência para realizar a 
análise e identificação do TF associado à sua lista, como mostrado mostrado nas 
Figuras 2 e 3. 
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A terceira tela desenvolvida foi a TF Validation, onde o usuário pode submeter um TF e 
averiguar a confiabilidade do mesmo, este TF pode ser submetido na forma de geneID 
ou na forma de symbol. Esta validação é feita através das bases de experimentos de 
ChIP-seq, banco de dados públicos, matrizes de posição de peso (PWMs), conforme 
mostra as Figuras 4 e 5. 

Discussão 

O Transcription Factor Analysis Tools (TFAT) tem o intuito de integralizar bases de 
dados a fim de proporcionar uma melhor análise dos TFs. Com isso, a ferramenta 
disponibiliza ao usuário facilidade na utilização dos mecanismos disponíveis na 
plataforma e disponibiliza filtros para uma análise mais detalhada. Levando em 
consideração o ramo da ciência e tecnologia, a plataforma possui uma interface em 
inglês, pois é um idioma universal. Com tudo, propõe-se que ao final do projeto, o 
usuário consiga entender os passos sequenciais para que análise seja realizada. 

 
Conclusão 

 
Diferentes ferramentas que realizam análise de fatores de transcrição estão em 
constante desenvolvimento, tendo em vista que existe uma crescente complexidade das 
análises. Entretanto, existe uma necessidade de otimizar e facilitar a utilização dessas 
ferramentas para que ocorra uma melhor interação com o usuário. Levando isso em 
consideração, o TFAT surgiu para fazer a integralização de ferramentas e facilitar a 
utilização por meio do usuário, auxiliando-o nas etapas de análise de TFs e retornando 
ao usuário resultados mais fáceis de serem compreendidos.  
 
Referências 

 
CHEN, Kevin; RAJEWSKY, Nikolaus. The evolution of gene regulation by 
transcription factors and microRNAs. Nature Reviews Genetics, [s.l.], v. 8, n. 2, 
p.93-103, fev. 2007. Springer Science and Business Media LLC. 
http://dx.doi.org/10.1038/nrg1990. 

LEVINE, Michael; TJIAN, Robert. Transcription regulation and animal diversity. 
Nature, [s.l.], v. 424, n. 6945, p.147-151, jul. 2003. Springer Nature. 
http://dx.doi.org/10.1038/nature01763. 

SILVA, Lucas Felipe da. Integração de dados e desenvolvimento de métricas 
escalável para análise de fatores de transcrição. 2018. 83 f. Dissertação (Mestrado) 
- Curso de Bioinformática, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 

 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 163 

 

 

Figura 1 - Tela Principal 

 

 

Figura 2 - TF Analysis 
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Figura 3 - Resultado da análise do TF Analysis 

 

 

Figura 4 - TF Validation 
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Figura 5 - Resultado da análise do TF Validation 
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TÍTULO: Levantamento de Bases de dados de TFs para integração. 

Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade descrever sobre a construção do ambiente de 
armazenamento de dados e de interface gráfica de uma ferramenta que busca viabilizar 
o acesso a informações das proteínas reguladoras, contando com evidências, 
classificações, interações e outros recursos. Pretende-se com esta obra abordar 
aspectos teóricos que norteiam sobre os assuntos relacionados ao desenvolvimento 
dessa plataforma, como biologia molecular, Fatores de Transcrição (do inglês, 
Transcription Factories - TFs), nomenclaturas gênicas, bancos de dados etc. Este texto 
está dividido em quatro partes: na primeira é apresentado alguns aspectos conceituais 
relativos à ferramenta desenvolvida. Na segunda, é apresentado os conceitos e as 
ferramentas utilizadas para fazer o desenvolvimento do projeto. Na terceira é 
apresentado a modelagem e o desenvolvimento da base de dados e, na quarta, é 
abordada o que foi obtido com o desenvolvimento dos repositórios e os trabalhos futuros 
que serão feitos a partir da criação das base de dados. 
 
Palavras-chave: Fatores de Transcrição. Banco de Dados. Nomenclaturas Gênicas. 

TITLE: Survey of Transcription Factors (TFs) Databases for Integration. 

Abstract 

A survey to describe the construction of the data storage environment and the graphical 
interface of a tool that seeks to enable access to regulatory protein information, with 
evidence, classifications, interactions and other resources. This work intends to address 
theoretical aspects that guide the subjects related to the development of this platform, 
such as molecular biology, Transcription Factories (TFs), gene nomenclatures, 
databases, etc. This text is divided into four parts: the first presents some conceptual 
aspects related to the developed tool. In the second, the concepts and tools used to 
make the project development are presented. In the third is presented the modeling and 
development of the database, and in the fourth is discussed what was obtained with the 
development of repositories and future work that will be done from the creation of the 
databases. 
 
Keywords: Transcription Factories. Databases. Gene nomenclatures. 

Introdução 

Identificar e prever fatores de transcrição (TFs) desregulados em estudos de expressão 
diferencial é um passo chave na investigação em nível de sistemas da regulação 
transcricional. Os fatores de transcrição (TFs) são um conjunto de proteínas que tem 
como papel central o controle da regulação gênica, ativando ou inibindo a expressão do 
gene, atuando em muitas funções celulares diferentes [1][2][3]. 
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Sabendo-se da importância dos TFs, aqui citados, surgiram várias ferramentas de 
análise de TFs que buscam viabilizar o acesso a informações das proteínas reguladoras, 
contando com evidências, classificações, interações e outros recursos. Entretanto, as 
ferramentas e bases de dados atuais apresentam diferenças significativas quando 
comparamos a quantidades de TFs identificados e associações existentes entre TFs e 
genes-alvo, deixando a impressão que tais ferramentas são complementares e não 
concorrentes. Em um segundo nível, as ferramentas atuais não fornecem de forma 
facilitada mecanismos para avaliamos a confiabilidade da informação apresentada. 

Sendo assim, esse trabalho irá apresentar-vos um estudo para desvendar as principais 
variáveis necessárias para análise dos fatores de transcrição de uma forma mais 
concisa. Mostrando as tentativas e soluções que foram obtidas com esse estudo na 
tentativa de solucionar os problemas citados acima. 

Objetivos 

• Objetivos Gerais 

Esta obra tem como objetivo geral descrever sobre o desenvolvimento de uma 
ferramenta construída com o objetivo de contribuir para o estudo e desenvolvimento de 
mecanismos de análise de Fatores de Transcrição. Descrevendo as etapas de 
desenvolvimento, as dificuldades, os resultados obtidos e planos de trabalhos futuros. 

• Objetivos Específicos 

1. Levantamento e estudo de bases de dados para a integração na banco de dados de 
Fatores de Transcrição; 
2. Levantamento e estudo de bases de dados para Identificar os genes alvo dos TFs; 
3. Análise de ferramentas para padronizar as nomenclaturas gênicas; 
4. Desenvolvimento de uma ferramenta para facilitar mecanismos de viabilizar o acesso 
a informações das proteínas reguladoras passando confiabilidade. 

 
Metodologia 

 
Esta seção tem como foco fazer uma descrição para nortear sobre as tecnologias e 
ferramentas que foram utilizadas para fazer todo o desenvolvimento da ferramenta 
desenvolvida e os conhecimentos adquiridos durante o período de pesquisa. Além de 
todo o conhecimento teórico que foi estudado e analisado que serviu como foco 
trabalho. 

A ferramenta que foi desenvolvida baseada no modelo cliente/servidor, onde o cliente 
foi implementado a partir de páginas Web, utilizando tecnologias como linguagens de 
marcação e estilização e o lado servidor por PHP. Em relação ao lado cliente, 
responsável pela interface gráfica e interação com o usuário, as linguagens utilizadas 
foram HTML, CSS e javascript. HTML é uma linguagem de marcação utilizada para fazer 
o desenvolvimento de websites. O acrônimo HTML vem do inglês \textit{Hypertext 
Markup Language}, que traduzindo seria Linguagem de Marcação de Hipertexto. O 
CSS, do inglês, Cascading Style Sheets (Folha de Estilo em Cascatas) é a linguagem 
utilizada por fazer a estilização da página gerada pelo HTML. 
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Com o intuito de fazer prover as funcionalidades da ferramenta, escolheu-se PHP (do 
inglês, Hipertext Processor) como linguagem de desenvolvimento web, uma das 
linguagens mais utilizadas em todo mundo. O PHP é uma linguagem de criação de 
scripts do lado servidor, que pode ser incorporada ao HTML ou utilizada como um 
binário independente [4]. 

Como ferramenta também foi utilizado o MySql, que em termos simples, é um banco de 
dados completo, robusto e extremamente rápido, com todas as características 
existentes nos principais bancos de dados disponíveis no mercado. O MySQL é um 
servidor e gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional, projetado inicialmente 
para trabalhar com aplicações de pequeno e médio portes, mas atualmente atende a 
aplicações de grande porte [5] 

Para armazenar todo o código que estava em desenvolvimento foi utilizado o GitLab, 
um software livre e um gerenciador de repositório de software. Nele foram salvos os 
arquivos de código de desenvolvimento responsáveis por gerarem os lados clientes e 
servidores como foram descritos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Nesta seção o assunto que será abordado refere-se aos resultados obtidos no processo 
de criação da plataforma desenvolvida. Tais resultados foram: base de dados unificada, 
para poder unir todos os TFs que estavam dispersos em diversas base de dados, as 
implementações das bases de dados e criação da interface gráfica. 

Os estudos começaram na análise das bases de dados Fatores de Transcrição já 
existentes, disponibilizadas em outras plataformas. A partir deles, identificou-se os 
genes alvos relacionados aos fatores de transcrição. Após isso, os dados foram unidos 
no banco de dados que foi desenvolvido nesta pesquisa, para facilitar e evitar a 
duplicidade deles. 

Depois de todo esse embasamento teórico, começamos com o desenvolvimento da 
ferramenta, a qual denominamos TFAT - Transcription Factor Analysis Tools, como 
mostra a figura 1, representando a tela inicial da plataforma. Foi decidido que a 
plataforma teria 4 ferramentas de TFs dentro dela. Sendo elas denominadas de TF 
Analysis, TF validation, TF prediction e TF convert. 

A ferramenta chamada de TF Analysis, pode-se dizer a principal ferramenta da 
plataforma, tem por objetivo fazer a análise e identificação dos fatores de transcrição 
associados a uma lista de genes que foram submetidos pelo usuário, podendo ser 
através da digitação ou submisão de arquivo de texto (contendo alguns padrões de 
formatação), como pode ser visto na Figura 2. Além disso é possível configurar a busca 
antes de submeter os genes, escolhendo, a partir de caixas de seleção, os métodos de 
fontes de dados desejados. 

Já o TF validation tem por finalidade validar a confiabilidade do TF com base em 
evidências de vários bancos de dados e recursos, como o domínio DNS e outros. O TF 
Prediction, por sua vez faz a previsão para sequências de DNA usando HOMOCOMO 
PWMs (fontes de dados de TFs). E, por fim, o TF convert o qual converte uma lista de 
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genes ou de GeneID para Sysmbol, Ensembl, HGNC ou Vega, ou de Symbol para 
GeneID, Ensembl, HGNC ou Vega, como mostra a Figura 3. 

Além disso, dentro da ferramenta pode-se ver que existe uma opção denominada ajuda 
(do inglês, help) que serve para nortear um usuário que queira usar a plataforma mas 
ainda não está familiarizado com as ferramentas que ela disponibilizadas ou queira 
saber mais do que está descrito das partes principais de cada uma, como pode ser visto 
na Figura 4. 

 
Conclusão 

 
Esta obra apresentou a implementação de uma plataforma web que dá suporte à 
interoperabilidade entre as bases de dados já existentes de Fatores de Transcrição. 

Com tudo o que foi apresentado pode-se afirmar que os objetivos almejados foram 
conquistados com sucesso. As bases de dados para Identificar os genes alvo dos TFs 
foram estudadas e foi desenvolvida a ferramenta que viabiliza o acessos informações 
das proteínas reguladoras. Alguns detalhes e objetivos que não foram possíveis serem 
efetuados serão focados e citados como trabalhos futuros. 

* Trabalhos Futuros 
Temos como trabalhos futuros a integração incrementar a ferramenta, por exemplo 
,trabalhando em sua otimização, buscando deixar cada vez mais ágeis o resultado e 
processamento que ela oferece. Assim como, poder fazer com que os usuários tenham 
perfis, possibilitando que ele possa armazenar alguns dados desejados na pesquisas 
as quais ele efetuou. 
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Figura 1 - Tela Inicial do TFAT 

 

 

Figura 2 - TF Analysis 
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Figura 3 - TF Convert 

 

 

Figura 4 - Help 

 


