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Resumo 

Sabe-se que o processo de aprendizagem é complexo, por esse motivo é fundamental 
fornecer mecanismos ou indicadores para tentar mensurar se o que foi entregue em 
termos de planejamento é eficientemente assimilado pelos alunos. A proposta do 
presente estudo é a de justamente atuar nesse sentido de comparar a qualidade do 
processo de ensino e aprendizagem em um curso de graduação. Para alcançar tal 
objetivo, uma avaliação somativa foi aplicada aos alunos do curso de graduação em 
Sistemas de Informação da ESPM-SP, e cujos resultados foram tratados em 
ferramentas de DataViz, possibilitando a obtenção de resultados como a percepção 
de que as avaliações tradicionais não são capazes de constatar o que o aluno 
realmente aprendeu, ou seja, o nível de conhecimento está além do quesito 
quantitativo nota. 
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Introdução 

Sabe-se que o processo de aprendizagem é complexo, por esse motivo torna-

se fundamental fornecer tanto para o aluno quanto para a Instituição de Ensino 

Superior (IES), mecanismos ou indicadores para tentar mensurar se o que foi entregue 

em termos de planejamento é eficientemente assimilado pelos respectivos alunos. 

De acordo com AZEVEDO (2014), de um lado, representado pela figura do 

professor, o problema do planejamento das aulas é um processo bem definido, e 
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fornece um conjunto de informações sobre os domínios de aprendizagem, estratégia 

de ensino, entre outros, e os objetivos de ensino. Todavia, do outro lado, 

representado pela figura do aluno, este processo de aferição da aprendizagem ainda 

é um tanto obscuro. 

Para realizar essa investigação, foram apresentadas páginas com o resumo dos 

gráficos e informações sobre a avaliação (também conhecido como dashboard), como 

os indicadores acadêmicos para medir o impacto na aprendizagem, por meio da 

aplicação de avalições somativas multidisciplinares, nos moldes pré-estabelecidos 

como o padrão ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). As 

informações geradas foram analisadas utilizando-se algoritmos analíticos para a 

consequente criação de índices e gráfico que permitam uma aferição da qualidade e 

excelência acadêmicas, através da comparação com os indicadores nacionais 

vigentes. 

Antes da apresentação dos resultados, é importante realizar pesquisas sobre 

os domínios do conhecimento, a taxonomia de Bloom e o método Assurance of 

Learning tendo em vista que tais assuntos propiciam uma visão efetiva dos objetivos 

do ensino. Especificamente sobre a Taxonomia de Bloom, a mesma foi utilizada para 

acrescentar os metadados às questões aplicadas na avaliação somativa dentro do 

Estudo de Caso, ou seja, foram rotuladas para que seja possível diferenciar as 

respectivas questões em seus domínios de aprendizagem.   

Uma investigação também importante está relacionada entre a aferição da 

qualidade do ensino e o cruzamento de dados no quesito evasão, os quais são os 

objetivos gerais deste projeto.  O fato é que, no Brasil, dos alunos que entraram na 

graduação em 2010, 11% desistiram já no primeiro ano. Até 2014, quase metade 

(49%) dos estudantes saíram dos cursos que haviam optado em 2010. (EXAME, 2017). 

Dessa maneira, percebe-se que os indicadores utilizados atualmente não são 

capazes de mensurar as reais necessidades e anseios dos alunos, e em contrapartida 

obter-se dados estatísticos da aferição da qualidade do ensino. 

 

Objetivos da pesquisa 

Em linhas gerais, os objetivos do presente projeto são desenvolver um 

dashboard que forneça índices para serem confrontados com o planejamento do 

professor e os resultados do processo de ensino/aprendizagem, identificar e atender 
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as características individuais de cada aluno ao criar ferramentas avaliadoras de 

conhecimento (provas e testes) e verificar deficiências em termos de conteúdos 

abordados no curso; aferir o desempenho por assunto e a competência dentro do 

curso por meio da criação do indicador e realizar análises comparativas com base 

nos dados gerados para corrigir deficiências no planejamento e a posteriori aferir o 

modelo ou processo de ensino/aprendizagem. 

 

Panorama do ensino superior no Brasil 
 

A formação das IES no Brasil começou num contexto de alta demanda de 

profissionais essencialmente em três grandes áreas (engenharias, medicina e 

direito). E no contexto atual, encaram um grande desafio, dado que, o Brasil é um 

país de grandes dimensões, com aproximadamente 8 milhões de Km² de área, uma 

população de 200 milhões de habitantes (EXAME, 2016) e a nona maior economia 

global. (IMF, 2018).  

Está claro que, se aceita como realidade a riqueza e a diversidade das 
instituições de Ensino Superior, então se torna também necessário entender 
o porquê da necessidade de estabelecerem-se algumas classificações, não 
com o objetivo de enquadrar o sistema nacional de Ensino Superior, mas, 
acima de tudo, para poder respeitar e entender a identidade, a missão e a 
finalidade de cada instituição, dentro das diferentes realidades nas quais elas 
estão inseridas. Sendo assim, relevantes são as questões colocadas 
(STALLIVIERI, 2006). 

 

Sendo assim, é necessário medir o nível da qualidade do ensino superior, pois 

com tantas peculiaridades entres as instituições de ensino e seus cursos a hipótese 

de ocorrer alguma deficiência no processo de aprendizagem é maior. Dessa forma o 

MEC possui os Índices Gerais de Cursos das Instituições (IGC), referentes a todas as 

universidades, centros universitários e faculdades do país. 

O cálculo do IGC considera a média dos Conceitos Preliminares de Curso 
(CPC) da instituição. O CPC tem como base o desempenho dos estudantes 
no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o quanto o 
curso agrega de conhecimento ao aluno, além de indicadores de corpo 
docente, infraestrutura e organização didático-pedagógica. Na pós-
graduação, o IGC utiliza a Nota Capes, que avalia a qualidade da pós-
graduação numa escala de 1 a 5 (MEC).  

 

Dessa maneira a avaliação que fornece a base de dados para o cálculo do IGC 

é o ENADE que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em 

relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua 

formação. Há também desde 2004 o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
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Superior (Sinaes) que é formado por três componentes principais: a avaliação das 

instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes.  

 

Taxinomia de Bloom revisada 
 

A Taxonomia de Bloom é uma ferramenta criada para facilitar o processo de 

ensino, e proporciona a organização das competências com base na estruturação dos 

domínios cognitivos. Inicialmente, segundo VAUGHAN (1980), “é fundamental ter os 

objetivos instrucionais cognitivos, atitudinais e de competências bem definidos que 

deve ser feito previamente ao início da disciplina”, e tal planejamento permite que 

o caminho da aprendizagem seja mais organizado e eficiente. Desse modo, a 

taxonomia de Bloom é imprescindível no desenvolvimento do ambiente-se dados mais 

expressivos. 

E para produzir uma boa análise é necessário estudar o funcionamento e 

mecânica das aulas, e isso inclui o planejamento e a execução. Dessa forma os 

domínios da Taxonomia de Bloom (Cognitivo, Afetivo e Psicomotor) são fundamentais 

na concepção da aula e como consequência no momento de avaliar o aluno. 

 

Revisão da literatura 
 

Para que haja um embasamento teórico sobre os objetos de estudo, procurou-

se levantar o estado da arte relacionado com plataformas direcionadas ao 

planejamento curricular (Academius), mecanismos de avaliação do ensino (Aol).  

Assurance of learning (AoL) é um conjunto de características cujo foco é a 

qualidade do currículo do estudante, tais características são definidas pela 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).  

Além de especificar quais são os objetivos de aprendizagem do curso 
(competências e conhecimento), o formato do programa acadêmico 
(currículo, conteúdo, métodos de ensino e instrumentos de ensino) (INSPER, 
2018). 

Já a plataforma Academius (AZEVEDO, 2014) apresenta uma proposta para a 

criação de um ambiente web colaborativo responsável pela troca das melhores 

práticas de planejamento de aulas utilizadas pelos especialistas e educadores, 

agrupados por "artefatos pedagógicos" ou "padrões pedagógicos", considerados a 

menor unidade divisível de uma aula.  
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Metodologia utilizada 
 

Para executar a pesquisa, foi levado em consideração o trabalho Academius 

(AZEVEDO, 2014), no intuito de complementar sua aplicação, pois o foco do presente 

projeto é o lado da avaliação do processo de aprendizagem e não o planejamento de 

aulas, como abordado no trabalho em questão.  

Como pode ser visto na Figura 1, inicialmente as questões foram cadastradas 

no ambiente online do Moodle 3(passo 1) devido à sua função de quiz que permite 

fácil cadastramento e até mesmo o recurso de importar questões de outra 

plataforma. Em seguida esse conteúdo foi trabalhado em planilhas Excel onde os 

metadados (competência, Bloom e dificuldade) constituiram um banco de questões 

mais robusto (passo 2). Posteriormente foi realizado um estudo de caso pelos alunos 

do segundo semestre (passo 3) cujo resultado foi integrado a base de dados das 

questões (passo 4) que foram carregada em uma ferramenta de visualização de dados 

(Tableau4) (passo 5), para criação de métricas, planilhas e dashboards (passo 6), 

neste momento o indicador foi implementado e comparado com medidas comumente 

utilizadas (média, desvio padrão e variância). 

Figura 1 - Fluxograma metodológico do ambiente 

 

Fonte: Autoria Própria 

Para verificar o que é de fato entregue ao final do curso foram analisadas as 

competências do curso, que por sua vez são catalogadas por disciplinas e contém o 

                                         
3 Plataforma de gerenciamento de aulas que permite a criação de quizzes de vários formatos e dentre 
eles o de múltipla escolha, formato em que as avaliações somativas comumente são idealizadas. 
4 Ferramenta de visualização de dados, necessita que o usuário cruze duas (ou mais) dimensões ou 
medidas para criar gráficos. 
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planejamento para todo o curso, sob outra perspectiva as questões que foram 

apresentadas aos alunos devem possuir ligação à essas competências. 

Em relação à classificação das questões do estudo de caso, o artigo 

“Interpretações da Taxonomia de Bloom no Contexto da Programação Introdutória” 

(JESUS; RAABE, 2009) apresentado no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

de 2009 foi utilizado como base tendo em vista utilizar um modelo com regras e 

padrões claros que evitem subjetividade. Dessa maneira, as questões foram 

classificadas com base na Taxonomia Revisada de Bloom, como pode ser visto na 

Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 - Níveis da taxonomia revisada e seus respectivos verbos 

1-Lembrar 2-Entender 3-Aplicar 4-Analisar 5-Avaliar 6-Criar 

Reconhecer Interpretar Executar Diferenciar Verificar Gerar 

Relembrar Exemplificar Implementar Organizar Criticar Planejar 

 Classificar  Atribuir  Produzir 

 Sumarizar     

 Inferir     

 Comparar     

 Explicar     

Fonte: (JESUS e RAABE, 2009) 

 

Desse modo, o ambiente contruído é composto por duas áreas, uma de 

execução da prova por meio do Moodle onde foi realizado o cadastro de alunos e 

questões por outro lado há o banco de dados contendo: questões e suas 

particularidades (dificuldade, competências e taxinomia de Bloom), alunos e suas 

particularidades (nome, semestre, resultado na prova). 

Ademais fundado nessas questões, os resultados da prova foram exportados 

para uma planilha e analisados através de uma ferramenta de visualização de dados 

(Tableau) na qual é necessário conectar as colunas de dados distintos com o intuito 

de ter informações precisas, revelar padrões e contabilizar a correlação entre as 

variáveis. 

O resultado obtido pelo Tableau é um Dashboard contendo todas as 

informações sobre a avaliação como: competências, categoria e domínio de Bloom e 
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desvio padrão, além de apresentar várias informações. Também há filtros para 

selecionar recortes específicos dos dados, por exemplo, semestre e aluno. 

Em relação à construção do indicador, identificado por índice de Qualidade 

Acadêmica (IQA), foi utilizado como fator importante de avaliação a relação entre o 

que o aluno assimilou comparado com o  universo disponível, como pode ser visto na 

fórmula 𝐼𝑄𝐴 =  
competências adquiridas

competências disponíveis
+  

domínios de Bloom adquiridos

domínios de Bloom disponíveis
. 

Em seguida, a dificuldade foi interpretada como um fator multiplicador de 1 

a 3, dessa forma o indicador é aprensetado também pela fórmula IQA = 

[( 
competências adquiridas

competências disponíveis
) + (

domínios de Bloom adquiridos

domínios de Bloom disponíveis
)] ∗ 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒. 

  

Visando compreender a análise que explique quais competências e habilidades 

os alunos adquirem ou conquistam durante o ensino superior, um estudo de caso foi 

realizado com os alunos do segundo semestre do curso de Sistemas de Informação da 

ESPM, os quais responderam uma avaliação somativa no formato de múltipla escolha 

com trinta questões, sendo 6 de cada disciplina: Fundamentos de Sistemas de 

Informação, Lógica Computacional, Introdução à Programação, Ambiente de 

Produção I e Banco de Dados I, cobrindo conteúdos abordados em  semestre anterior, 

e apenas uma disciplina da grade curricular (Ambiente Empresarial I) não foi 

abordada no estudo de caso. 

 

Resultados Obtidos 
 

Os resultados obtidos foram apresentados por meio de gráficos para ilustrar e 

facilitar a tomada de decisão assim como a compreensão dos cruzamentos de dados 

efetuados entre as dimensões envolvidas (por exemplo notas, domínios de bloom e 

nível de dificuldade). Também se faz necessário esclarecer que para fins de proteção 

da identidade os gráficos não possuem os nomes reais dos alunos. 

Com o objetivo comparar o indicador proposto (IQA), com a nota obtida na 

avaliação foi criado um gráfico de dispersão, conforme Figura 2. É interessante notar 

que alunos em uma mesma faixa de nota possuem valores de indicador diferentes. 

Por exemplo, na faixa de 6 a 7 no eixo de nota há três alunos (7, 5 e 2; da direita 

para a esquerda) que quando comparados quanto ao indicador o aproveitamento do 

aluno 2 é consideravelmente maior comparado ao restante. 
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A curva apresentada na Figura 2 representa um modelo de tendência não 

linear criado pela ferramenta de análise do Tableau que explica a variável nota por 

meio do indicador, ela é dada pela expressão Nota = (0,560415 * Indicador) + 

0,625238. 

 

Figura 2 - Nota X Indicador 

 

Fonte: Autoria Própria 

  

De um modo geral o gráfico apresentado serve como subsídio principal para a 

tomada de decisões e permitem uma verificação dos conteúdos de forma mais 

precisa, além disso para analisar grande quantidade de dados é mais interessante o 

uso de visualizações desse tipo. Os variados cruzamentos (domínios de Bloom, 

competências e dificuldade) de dimensões também pode sinalizar padrões que não 

foram vistos anteriormente. 

 

Conclusões 
 

Durante a execução do projeto o indicador criado foi batizado de “Índice de 

Qualidade Acadêmica”, construído de forma despretencisosa porém bem 

fundamentada, pois como foi dito anteriormente há alunos cuja nota tem valor 

próximo, porém comparando-se ao valor do IQA percebe-se que o aproveitamento é 

diferente. 
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Por outro lado, também foi possível verificar que a tarefa de descobrir 

eventuais carências dos alunos ainda é resultado da percepção do professor durante 

o cotidiano das aulas e que as avaliações servem para constatar grandes deficiências 

da turma em geral. 

Dessa forma, a possibilidade de mensurar dificuldades individuais em 

diferentes níveis (competência, assunto e Bloom) verificada através dos gráficos 

construídos neste projeto pode ser aplicada em outras áreas, pois facilitaria a figura 

do professor no planejamento das aulas, acrescido do feedback associado a 

taxonomia de Bloom verificada pelos alunos, além do conteúdo em si (assuntos e 

competências). 

É interessante destacar que o uso de ferramentas como o Academius 

(AZEVEDO, 2014) em conjunto com o elementos visuais desenvolvidos permitem um 

alinhamento entre todas as partes envolvidas no processo de aprendizagem, de modo 

que a instituição de ensino disponha de relatórios que facilitem a tomada de decisão 

em níveis gerenciais sobre necessidades apresentadas em sala de aula; os professores 

conheçam mais detalhadamente o conteúdo assimilado pelos alunos; os alunos 

desfrutem de um ambiente dinâmico que reage e se adapta à suas necessidades. 

A amostra de 10% com relação ao estudo de caso não apresenta um nível de 

confiança estatístico, haja visto que a prova integrativa não é um instrumento de 

avaliação obrigatório para os alunos que compõem a nova matriz curricular. 

Com relação às características comentadas anteriormente, a possibilidade de 

utilizar o IQA como ferramenta pela ESPM pode fornecer insights ao corpo docente e 

padronizar o método de avaliação vigente. 
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