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RESUMO 

  

 

Sistemas de resposta à audiência já vêm sendo estudados em todo o mundo como forma de 

motivar e avaliar o corpo discente em sala de aula através do uso da tecnologia.  Estes sistemas 

tem o potencial de ser, para os educadores, uma ferramenta capaz de aperfeiçoar o processo de 

ensino e aprendizagem presencial. Sistemas de resposta à audiência se adequam bem à pedagogia 

de ensino e aprendizagem denominada “aprendizagem ativa”, a qual busca aperfeiçoar o processo 

de assimilação do conteúdo pelos estudantes através de atividades que estimulem uma maior 

participação e interação destes com o conteúdo ministrado, além de uma maior cooperação destes 

com o objetivo de resolverem os exercícios de aprendizagem apresentados em sala de aula. Este 

trabalho discute a avaliação dos impactos na aprendizagem da utilização de um sistema de 

resposta à audiência no contexto de uma instituição de ensino superior no estado da Paraíba. 

Como resultado deste trabalho, foi identificado que, impactos positivos para a aprendizagem com 

a utilização dos sistemas de resposta à audiência em sala de aula, percepções positivas dos 

estudantes sobre a aceitação destes sistemas como ferramenta de apoio no ensino presencial e 

desafios de sua utilização, se fizeram presentes durante o decorrer da pesquisa.  
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ABSTRACT 

 

 

Audience response systems have been studied worldwide as ways to motivate and evaluate 

the student body in the classroom through the use of technology.  These systems have the potential 

to be a tool for educators able to improve the process of teaching and learning in classrooms. 

Audience response systems to fit well with the pedagogy of teaching and learning called “active 

learning”, which aims to improve the process of assimilation of the content by the students 

through activities that encourage greater participation and interaction of these with the content 

taught, in addition of further cooperation of these in order to solve the learning exercises presented 

in the classroom. This paper discusses the assessment of the impacts on learning of the use of an 

audience response system in the context of a higher education institution in the state of Paraíba. As 

a result of this work, was identified that positive impacts on the learning with the use of audience 

response systems in classroom, student’s positive perceptions of students about the acceptance of 

these systems as a support tool in classroom teaching and challenges of its use, were present 

during the course of the study. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Keywords: Audience Response Systems; Assessment; Active Learning 

 

 



viii 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Exemplo de gráfico mostrando os resultados das respostas a uma questão. ................................. 7 

Figura 2 - Exemplo do SRA interwrite PRS ................................................................................................12 

Figura 3 - Interface do Survnvote. ...............................................................................................................14 

Figura 4 - Diagrama de casos de uso para o ator professor. .........................................................................40 

Figura 5 - Modelo de base de dados do sistema EASY-SRA ......................................................................43 

Figura 6 - Diagrama de classes do sistema EASY-SRA. .............................................................................44 

Figura 7 - Arquitetura do padrão MVC ........................................................................................................45 

Figura 8 - Estrutura de pastas do EASY-SRA .............................................................................................46 

Figura 9 - Protótipo da tela de redefinição de password do EASY-SRA. ....................................................50 

Figura 10 - Versão final da tela de login do EASY-SRA ............................................................................51 

Figura 11 - Primeira captura de tela do SRA ...............................................................................................56 

Figura 12 - Segunda captura de tela do SRA. ..............................................................................................56 

Figura 13 - Interface de respostas para smartphones. ..................................................................................57 

Figura 14 - Interface de respostas para computadores. ................................................................................58 

Figura 15 - Notas - Turma 1 – Primeira aula - Grupo de controle ...............................................................60 

Figura 16 - Notas – Turma 1 – Segunda aula - Grupo de comparação. .......................................................61 

Figura 17 - Notas – Turma 2 – Primeira aula - Grupo de comparação. .......................................................62 

Figura 18 - Notas - Turma 2 – Segunda aula - Grupo de controle ...............................................................63 

Figura 19 - Resultados da primeira declaração da escala Likert. .................................................................65 

Figura 20 - Resultados da segunda declaração da escala Likert ..................................................................66 

Figura 21 - Resultados da terceira declaração da escala Likert. ...................................................................67 

Figura 22 - Resultados da quarta declaração da escala Likert......................................................................68 

Figura 23 - Resultados da quinta declaração da escala Likert......................................................................69 

Figura 24 - Resultados da sexta declaração da escala Likert. ......................................................................70 

Figura 25 - Resultados da sétima declaração da escala Likert .....................................................................71 

Figura 26 - Resultados da oitava declaração da escala Likert ......................................................................72 

Figura 27 - Resultados da nona declaração da escala Likert. .......................................................................73 

Figura 28 - Resultados da décima declaração da escala Likert ....................................................................74 

Figura 29 - Resultados da décima primeira declaração da escala Likert .....................................................75 

Figura 30 - Resultados da décima segunda declaração da escala Likert. .....................................................76 

Figura 31 - Resultados da décima terceira declaração da escala Likert. ......................................................77 

Figura 32 - Resultados da décima quarta declaração da escala Likert. ........................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191278
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191279
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191280
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191281
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191282
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191283
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191284
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191285
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191286
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191287
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191288
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191289
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191290
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191291
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191292
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191293
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191294
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191295
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191296
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191297
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191298
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191299
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191300
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191301
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191302
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191303
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191304
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191305
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191306
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191307
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191308
file:///C:/Users/thiago/Desktop/01.%20Thiago/23.%20Google%20Drive/Google%20Drive/01.%20Mestrado/03.%20Dissertação/07.%20Monografia/Texto/2013_06_16%20-%20Domingo%20-%2018h05m%20-%20Disserta__o%20-%20Defesa.docx%23_Toc359191309


ix 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1- Cronograma de atividades ............................................................................................................32 

Tabela 2 - Comparação de SRA baseados na internet ..................................................................................33 

Tabela 3 - Requisitos de software levantados para o EASY-SRA (continua)..............................................35 

Tabela 4 - RF-001 Visualizar lista de disciplinas .........................................................................................38 

Tabela 5 - RNF-001 - Interoperabilidade com o Moodle .............................................................................38 

Tabela 6 - Caso de uso Realizar Login (continua) .......................................................................................41 

Tabela 7 - Distribuição das aulas entre as turmas nos dois dias do estudo ..................................................55 

Tabela 8 - Agrupamento dos resultados do questionário da escala Likert (continua) ..................................79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

SRA - Sistemas de resposta à audiência 

RF    - Requisito Funcional 

RNF - Requisito não funcional 

HTML – Hyper Text Markup Language 

MVC – Model View Controller 

PHP – Hypertext Pre-processor 

UML – Unified Modeling Language 

PDA – Portable Digital Assistant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

SUMÁRIO 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 1 

    JUSTIFICATIVA ................................................................................................................................ 3 

    OBJETIVO GERAL ............................................................................................................................ 3 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................. 4 

    METODOLOGIA ............................................................................................................................... 4 

    ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................................................................. 5 

1.SISTEMAS DE RESPOSTA À AUDIÊNCIA........................................................................................... 6 

    1.1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 6 

    1.2. HISTÓRIA DOS SRA .................................................................................................................. 9 

    1.3. CARACTERÍSTICAS E USOS DE UM SRA .................................................................................. 11 

    1.4. UTILIZANDO A INTERNET COMO PLATAFORMA ....................................................................... 13 

    1.5. BENEFÍCIOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS DA UTILIZAÇÃO DOS SRA ........................................ 16 

           1.5.1 BENEFÍCIOS PARA O AMBIENTE DE SALA DE AULA .......................................................... 16 

           1.5.2 BENEFÍCIOS PARA A APRENDIZAGEM .............................................................................. 18 

           1.5.3 BENEFÍCIOS PARA A AVALIAÇÃO .................................................................................... 20 

           1.5.4 DESAFIOS TECNOLÓGICOS CENTRADOS NO PROFESSOR ................................................... 21 

           1.5.5 DESAFIOS TECNOLÓGICOS CENTRADOS NO ESTUDANTE .................................................. 22 

    1.6 APRENDIZAGEM ATIVA ........................................................................................................... 23 

           1.6.1 SRA COMO FACILITADORES DA APRENDIZAGEM ATIVA .................................................. 24 

    1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 27 

2.ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SRA ....................................................................................... 28 

    2.1. SELEÇÃO DO SRA .................................................................................................................. 28 

    2.2. DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE TRABALHO ......................................................................... 32 

    2.3. ANÁLISE DE SISTEMAS SEMELHANTES .................................................................................... 32 

    2.4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PARA O SRA ....................................................................... 35 

    2.5. SELEÇÃO DE FERRAMENTAS ................................................................................................... 36 

            2.5.1 ASTAH COMMUNITY ...................................................................................................... 37 

            2.5.2 DB DESIGNER FORK ...................................................................................................... 37 

    2.6. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ........................................................................................... 37 

    2.7. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO ....................................................................................... 39 

    2.8. ESPECIFICAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE CLASSE E DE BASE DE DADOS ........................................ 42 

    2.9. REVISÃO FINAL DA DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS ............................................................. 45 



xii 
 

    2.10. ARQUITETURA DO SRA ........................................................................................................ 45 

              2.10.1 ESTRUTURA DE PASTAS DO SISTEMA .......................................................................... 46 

              2.10.2. FRAMEWORK DE DESENVOLVIMENTO ........................................................................ 47 

    2.11. PROTOTIPAÇÃO DAS INTERFACES DO SISTEMA...................................................................... 50 

    2.12. ESTÁGIO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA .......................................................... 51 

    2.13. CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................................... 52 

3.METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO .......................................................................................... 54 

    3.1. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA ............................................................................................... 54 

    3.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 59 

4.AVALIANDO A UTILIZAÇÃO DO SRA ........................................................................................... 60 

    4.1. RESULTADOS ......................................................................................................................... 60 

            4.1.1. ANÁLISE COMPARATIVA ............................................................................................... 60 

            4.1.2. ANÁLISE QUANTITATIVA .............................................................................................. 64 

                        4.1.2.1. AUMENTO DA PRESENÇA EM SALA DE AULA .................................................... 65 

                        4.1.2.2. AUMENTO DA ATENÇÃO................................................................................... 66 

                        4.1.2.3. ANONIMIDADE ................................................................................................. 67 

                        4.1.2.4. ENGAJAMENTO ................................................................................................ 68 

                        4.1.2.5. AUMENTO DA INTERAÇÃO ............................................................................... 69 

                        4.1.2.6. DISCUSSÃO EM SALA DE AULA ......................................................................... 71 

                        4.1.2.7. QUALIDADE DO APRENDIZADO ........................................................................ 72 

                        4.1.2.8. OBTENÇÃO DE RÁPIDO RETORNO DE APRENDIZAGEM ....................................... 74 

                        4.1.2.9. COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS UNS COM OS OUTROS ....................................... 76 

                        4.1.2.10. CONFUSÃO EM DISCUSSÕES EM SALA DE AULA .............................................. 77 

                        4.1.2.11. MONITORAMENTO ......................................................................................... 78 

    4.2. DESAFIOS NA UTILIZAÇÃO DO SRA ........................................................................................ 81 

    4.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................................... 82 

5.CONSIDERAÇÕES  FINAIS ............................................................................................................. 83 

    5.1. DISCUSSÕES ........................................................................................................................... 83 

    5.2. TRABALHOS FUTUROS ............................................................................................................ 83 

    5.3. CONCLUSÕES ......................................................................................................................... 84 

APÊNDICE A - PROVAS UTILIZADAS PARA AVALIAÇÃO  ................................................................. 93 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO FINAL DE AVALIAÇÃO BASEADO NA ESCALA LIKERT  ................... 96 



1 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O uso da tecnologia têm se tornado uma alternativa cada vez mais constante no processo 

de ensino e aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. Tanto em escolas como em 

universidades, esta prática tem emergido e sido utilizada em auxílio aos exercícios da 

aprendizagem. Também com a acessibilidade a web e aos dispositivos móveis, novas 

possibilidades se abriram para que os estudantes aprendam os conteúdos acadêmicos de maneira 

mais fácil e rápida.  Segundo Blasco-Arcas et. al.(2013),  dentre as tecnologias que vem sendo 

utilizadas estão os softwares educativos, equipamentos eletrônicos e/ou computadores. 

Apesar da crescente utilização da tecnologia como apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem, alguns problemas ainda ocorrem quando se aborda o aspecto da interação do 

professor com os estudantes em sala de aula e a avaliação do desempenho aprendizagem dos 

alunos.  Em salas de aula com poucos estudantes, muito frequentemente os professores fazem 

perguntas buscando fazer com que os alunos dialoguem e reflitam sobre o conteúdo ministrado e 

também parar verificar o nível de entendimento deles (Jones et. al., 2001). Quando estão em salas 

de aula com muitos estudantes, os professores tem dificuldade de agir dessa maneira, pois fica 

muito difícil obter respostas de todos os alunos individualmente, já que isso consumiria muito 

tempo (Beatty, 2004; Caldwell, 2007; Laxman, 2011). Devido a essa situação, os professores 

terminam só fazendo algumas perguntas ocasionais que normalmente geram pouca interação dos 

estudantes (Draper e Brown, 2004). Além disso, quando estão em sala de aula, os estudantes 

normalmente tem medo de falarem por pensarem que vão errar, que seus colegas vão zombar 

deles caso errem e que é esperado deles que tenham uma postura somente de ouvintes enquanto o 

professor ministra o conteúdo (Caldwell, 2007; Cline, 2006).  

Para contornar esses problemas de interatividade em sala de aula, os professores têm 

tentando se utilizar de artifícios para conseguir que os estudantes participem. Segundo   Caldwell 

(2007), alguns desses artifícios são: chamar voluntários a partir do livro de chamada; solicitar que 

os estudantes levantem as mãos ou aplaudam; e até mesmo utilizar cartões de respostas. O 
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problema com esses artifícios é que, apesar de conseguirem fazer com que os alunos participem 

mais, estes não podem ser considerados como métodos totalmente confiáveis para aumentar o 

nível de interatividade dos estudantes, pois normalmente o que acontece é que, mesmo que em 

maior número do que antes,  somente um pequeno grupo de estudantes levanta as mãos e 

responde voluntariamente as perguntas em contraste a grande maioria que não participa 

(Caldwell, 2007; Slain et. al., 2004). Outros problemas com esses artifícios são o fato de a 

informação coletada dos estudantes se perder após o término da aula, os estudantes poderem ser 

influenciados pelas respostas dos colegas, além de o pouco tempo de aula não permitir que o 

professor faça uma medição precisa do resultado das respostas. 

É neste contexto que surgem os sistemas de resposta à audiência (SRA, que é uma 

abreviação portuguesa para o termo em inglês Audience Response Systems). Estes já vêm sendo 

estudados e utilizados como ferramentas capazes de motivar e avaliar o desempenho de 

aprendizagem dos estudantes em sala de aula através do uso da tecnologia. Algumas das 

nomenclaturas mais utilizadas para a denominação desses sistemas são: Audience Response 

Systems (Sistemas de Resposta à Audiência), Personal Response Systems (Sistemas de Resposta 

Pessoal), Eletronic Voting System (Sistemas de Voto Eletrônico) e Student Response Systems 

(Sistemas de Resposta de Estudantes) (Kay e LeSage, 2009; Freeman et. al., 2007). A tecnologia 

dos SRA pode ser utilizada para contornar as deficiências encontradas nas formas tradicionais 

utilizadas pelos professores para motivar e avaliar o desempenho de aprendizagem dos 

estudantes, já que permite que os alunos respondam as questões sem terem que mostrar que 

opção escolheram para os colegas e que o professor faça uma medição precisa dos resultados de 

aprendizagem dos estudantes ao mesmo tempo em que mostra esses resultados para eles 

(Caldwell, 2007; Beatty, 2004).  Com a utilização dos SRA, salas de aula com muitos estudantes 

adquirem uma dinâmica de participação destes parecida com aquelas que possuem poucos, além 

de se encaixarem muito bem com metodologias de aprendizagem ativas e mais centradas nos 

estudantes. 

Dentro desta perspectiva, este trabalho discute a avaliação dos impactos na aprendizagem 

da utilização de um sistema de resposta à audiência em uma instituição de ensino superior no 

Brasil, mais especificamente, no estado da Paraíba. À discussão abrangerá toda a fundamentação 

teórica, o desenvolvimento do SRA que foi utilizado no estudo de caso desde os requisitos até a 
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codificação e o estudo de caso realizado para avaliar a aceitação e os impactos da utilização 

deste, sendo os resultados coletados, analisados e as conclusões demonstradas.  

Nesta introdução serão apresentados a justificativa, objetivos gerais e específicos, 

metodologia e estrutura do trabalho. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de todos os benefícios já elencados na literatura da utilização dos SRA e de estes 

poderem armar os educadores com uma ferramenta capaz de aperfeiçoar o processo de motivação 

e avaliação de estudantes em sala de aula (Kay et. al, 2010; Kay e LeSage, 2009; Judson e 

Sawada, 2002;  Mantoro  et. al., 2010; Beatty, 2004; Gauci et. al., 2009), estes benefícios ainda 

não fizeram com que os SRA fossem amplamente utilizados no ambiente educacional (Mantoro  

et. al., 2010; Freeman et. al., 2007). Também se percebeu que a maior parte dos estudos 

realizados até agora sobre os SRA se focaram predominantemente em estudantes de graduação, e 

que poucos destes investigaram a utilização profissional e em estudantes de ensino fundamental e 

médio (Kay e LeSage, 2009). Além disso, poucos estudos foram encontrados no Brasil sobre o 

desenvolvimento e utilização dos SRA(Sousa, 2012), e avaliando se os impactos para o ambiente 

de aprendizagem apresentados na literatura se fazem presentes quando estes são utilizados no 

contexto educacional brasileiro.  

Buscando suprir a lacuna de estudos avaliando os impactos da utilização dos SRA no 

contexto educacional brasileiro, este trabalho foi concebido buscando avaliar se os impactos da 

utilização dos SRA elencados na literatura se fazem presentes no contexto de uma instituição de 

ensino superior no Brasil, mais especificamente no estado da Paraíba, além de também buscar 

encorajar pesquisadores brasileiros a enveredarem por esta área de pesquisa. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é introduzir um SRA em aulas de uma instituição de   

ensino superior no estado da Paraíba e identificar se os impactos na aprendizagem relatados na 

literatura se fazem presentes quando este é utilizado. Para alcançar o objetivo geral, alguns 

objetivos específicos são necessários. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar todas as informações possíveis sobre os SRA para obter uma base de 

conhecimento sobre suas características e formas de utilização. 

 Avaliar os SRA existentes para identificar um possível candidato para utilização 

no estudo de caso ou, caso nenhum seja adequado, construir um novo. 

 Utilizar o SRA escolhido ou construído para realizar o estudo de caso e verificar 

se ele fornece benefícios para a aprendizagem dos estudantes. 

 Analisar os dados obtidos a partir do estudo de caso e verificar que conclusões 

podem ser tiradas a partir deles. 

 Registrar todo o trabalho realizado, assim como os resultados em um formato de 

dissertação. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa utilizou uma abordagem de estudo de caso que compreendeu as seguintes 

etapas: 

 

a) Definição do tema da pesquisa. 

b) Definição do problema, justificativa e objetivos. 

c) Revisão bibliográfica a partir da leitura e catalogação (por temas e 

tópicos/contribuições) dos mais diversos artigos científicos e livros que abrangessem de alguma 

forma os SRA e aprendizagem ativa. 

d) Construção do SRA utilizado no estudo de caso. 

e) Definição e realização do estudo de caso em duas turmas de um curso de graduação em 

uma instituição de ensino superior no estado da Paraíba. 

f) Compilação, análise e demonstração dos resultados do estudo de caso. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

Este trabalho está estruturado de acordo com a seguinte lista de capítulos: 

  

 No primeiro capítulo - Sistemas de resposta à audiência -, serão discutidos os 

conceitos envolvidos no entendimento dos SRA, focando-se em sua história, 

características, benefícios e desafios tecnológicos de sua utilização e sua interação 

com a pedagogia de ensino e aprendizagem denominada aprendizagem ativa; 

 

 No segundo capítulo – Elaboração e construção do SRA -, serão apresentadas 

todas as atividades realizadas para a construção do SRA utilizado no estudo de 

caso desta pesquisa. 

 

 No terceiro capítulo – Avaliando a utilização do SRA -, serão apresentados à 

metodologia, execução e resultados do estudo de caso utilizado para avaliar os 

impactos na aprendizagem da utilização do SRA. 

 

 No quarto capítulo – Considerações finais -, serão discutidas as considerações 

finais e os trabalhos futuros relacionados ao tema da pesquisa e conclusões. 
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1. SISTEMAS DE RESPOSTA À AUDIÊNCIA  

 

 

O Capítulo 1 tem o objetivo de apresentar os conceitos relacionados aos SRA. O capítulo 

inicia, na Seção 1.1, apresentando uma visão geral dos SRA e sua tecnologia. Na Seção 1.2, 

discute a história dos SRA. Na Seção 1.3, discute as características e usos dos SRA. Na Seção 1.4 

, discute a utilização da internet como plataforma para os SRA. Na Seção 1.5, discute as 

vantagens e desafios tecnológicos da utilização dos SRA. Na Seção 1.6, discute os sistemas de 

resposta à audiência e a aprendizagem ativa.  Por último, na Seção 1.7, são apresentadas as 

considerações finais. 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

SRA podem ser caracterizados como a junção de softwares e dispositivos eletrônicos 

utilizados em sala de aula por professores para apresentar questões que podem ser respondidas 

pelos estudantes utilizando um dispositivo similar a um controle remoto de televisão (Kay et. al, 

2010; Kay e LeSage, 2009; Judson e Sawada, 2002; Gauci et. al., 2009; Mantoro  et. al., 2010;  

Beatty, 2004; Hoppendfeld, 2012; Greer e Heaney, 2004; d’Inverno et. al., 2003). Os SRA vêm 

sendo utilizados em sala de aula como artifícios tecnológicos com o objetivo de envolver mais os 

estudantes com o assunto sendo ministrado, criar um ambiente onde a utilização da aprendizagem 

ativa possa ser facilitada e para obter e avaliar a aprendizagem destes (Mantoro et. al., 2010; 

Gauci et. al., 2009).    

Durante a utilização dos SRA, o professor apresenta questões para os estudantes com 

algumas opções de respostas para que estes escolham entre uma delas. Após os estudantes 

decidirem  suas respectivas respostas, eles clicam nas opções desejadas em seus dispositivos de 

controle remoto para que estes as transmitam (Judson e Sawada, 2002; Caldwell, 2007). Depois 

de os estudantes clicarem em suas respostas, os resultados são coletados, sumarizados e 

apresentados, usualmente na forma de um histograma, tanto para eles quanto para o professor em 

uma tela ou projetor em sala de aula (Kay e LeSage, 2009; Kay et. al, 2010; Laxman, 2011).  
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Apesar de os SRA serem mais adequados para ser utilizados com questões de múltipla escolha ou 

de verdadeiro ou falso (Guse e Zobitz, 2011), outros tipos de questões, como aquelas abertas ou 

com opções numéricas, também podem ser utilizadas (Gauci et. al., 2009; Mantoro  et. al., 2010). 

Além das questões dos SRA poderem ser criadas pelo professor antes do início da aula, caso o 

professor identifique a necessidade ou tenha uma inspiração momentânea, ele também pode criá-

las no decorrer dela (Jones et. al., 2001), e, mesmo as questões dos SRA sendo normalmente 

textuais, o professor pode adicionar a elas ilustrações para auxiliar no entendimento pelos 

estudantes (Judson e Sawada, 2002).  A Figura 1 demonstra um exemplo de uma questão de um 

SRA, onde podemos visualizar a pergunta, as opções que podem ser escolhidas listadas de A à D, 

e o gráfico demonstrando a quantidade de respostas que cada opção recebeu, onde a alternativa B 

recebeu 62 votos (81.6% das respostas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos aspectos importantes dos SRA é que as respostas normalmente são coletadas 

anonimamente, mas caso o professor necessite realizar avaliações individuais dos estudantes, este 

pode vincular os dispositivos de controle remotos utilizados por estes com números 

identificadores únicos (Kay e LeSage, 2009; Kay et. al, 2010; Guse e Zobitz, 2011; Blasco-Arcas 

et. al., 2013; Hoppenfeld, 2012). Este aspecto da anonimidade facilita muito aos estudantes mais 

tímidos a se expressarem, permitindo que as opiniões de todos os presentes em sala de aula sejam 

consideradas, além de prevenir que os estudantes saibam quais são as respostas emitidas pelos 

 

Figura 1 - Exemplo de gráfico mostrando os resultados das respostas a uma questão. Fonte: Gauci et. al., 2009 
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seus colegas, evitando assim a quebra de privacidade e que estes sejam influenciados por elas 

(Guse e Zobitz, 2011).  Apesar do aspecto da anonimidade se fazer presente em sala de aula, ao 

término desta, tanto os professores quanto os alunos têm acesso às respostas emitidas para o 

SRA, pois estas ficam salvas, permitindo que estes, caso desejem, analisem os resultados para 

acompanhar o próprio desempenho (no caso dos alunos) ou de toda a sala de aula (no caso do 

professor) (Jones et. al., 2001).  

SRA fornecem dados imediatos sobre o desempenho de aprendizagem dos estudantes 

(Blasco-Arcas et. al., 2013) e, tendo posse desses dados, o professor tem subsídios para decidir se 

deve mudar o curso da sua aula e também se deve trabalhar com os estudantes conceitos não 

entendidos e dificuldades através de discussões em pares ou com toda a sala de aula (Kay e 

LeSage, 2009; Kay et. al, 2010; Beatty, 2004; Laxman, 2011; Greer e Heaney, 2004; d’Inverno 

et. al., 2003; Nicol e Boyle, 2003). Além disso, a visualização dos resultados gerais das respostas 

de toda a sala pelos estudantes permite que eles comparem seu desempenho com o resto da turma 

e percebam as suas limitações de conhecimento, fazendo com que eles se tornem mais motivados 

a procurar informações e experiências que lhes ajudem a progredir (Gauci et. al., 2009; Beatty, 

2004; Elliot, 2003; Freeman et. al., 2007). Com a utilização dos SRA, os professores podem 

avaliar os ganhos de aprendizagem de cada estudante individualmente durante todo o decorrer do 

curso e do conteúdo que esta sendo ministrado (Guse e Zobitz, 2011), além de os professores 

poderem gastar menos tempo no material que já foi entendido pelos estudantes em favor daquele 

que ainda apresenta dificuldades (Greer e Heaney, 2004; d’Inverno et. al., 2003).   

Segundo Burnstein e Lederman (2001), o uso dos SRA muda a interação típica de uma 

via entre o professor e o estudantes e é uma ferramenta de aprendizagem poderosa. E, segundo 

Bergtrom (2006), os SRA permitem que o professor quebre o conteúdo de uma matéria em 

componentes menores como ideias, conceitos e formas de pensamento.  

Estudos realizados entre os anos 1960 e 1970 não indicaram ganhos de desempenho de 

aprendizagem dos estudantes com a utilização dos SRA (Judson e Sawada, 2002), mas pesquisas 

posteriores realizadas sobre o tema contrariaram esta observação, indicando ganhos de 

desempenho de aprendizagem significativos, além de emitirem opiniões positivas sobre a 

utilização dos SRA (Kay e LeSage, 2009; Kay et. al, 2010; Blasco-Arcas et. al., 2013; Gauci et. 

al., 2009; Laxman, 2011; Hoppenfeld, 2012). Como exemplo de estudo com opiniões positivas, 

temos D’Inverno et. al. (2003), que diz que, apesar de a introdução de atividades e tecnologia 
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dentro da sala de aula não ser uma inovação por si só, a coleta com a utilização dos SRA de 

dados do desempenho de aprendizagem dos estudantes e a análise adicional a qual é possível por 

essa abordagem tecnológica, é uma adição valiosa ao processo de ensino e aprendizagem. Alguns 

desses novos estudos também identificaram que os SRA são efetivos em salas de aula com 

poucos ou muitos estudantes e até mesmo em aulas de laboratório, mas que estes têm um impacto 

maior naquelas que possuem cinquenta ou mais estudantes (Beatty, 2004; Bergtrom, 2006; Cline, 

2006).  Já outros, como o de Cadwell (2007), identificaram que a tecnologia dos SRA já vem 

sendo incorporada em várias áreas do conhecimento humano, tais como enfermagem (Halloran, 

1995), engenharia (van Dijk et. al., 2001; d’Inverno et. al., 2003), ciência da computação 

(Draper, 2002; Draper e Brown, 2002; d’Inverno et. al., 2003; Roschelle et. al., 2004), 

matemática (Draper e Brown, 2002; Wit, 2003; Roschelle et. al., 2004; Caldwell et. al., 2006), 

química (Roschelle et. al., 2004; Bunce et. al., 2006), filosofia (Draper e Brown, 2002), biologia 

(Draper, 2002; Draper e Brown, 2002; Brewer, 2004; Roschelle et. al., 2004; Wood, 2004; Hatch 

et. al., 2005; Knight e Wood, 2005), física (Cue, 1998; Dufresne et. al., 2000; Burnstein e 

Lederman, 2001; Lindenfeld, 2001; Hake, 2002; Roschelle et. al., 2004; Pollock, 2005; Beatty et. 

al., 2006), educação (Roschelle et. al., 2004), médica, veterinária, e dental (Draper, 2002; Draper 

e Brown, 2002), negócios (Cue, 1998;  Roschelle et. al., 2004; Beekes, 2006), economia (Elliott, 

2003; Simpson e Oliver, 2007) e psicologia (Draper, 2002; Draper and Brown, 2002), assim 

como também em reuniões de treinamento e conferências de setores coorporativos ou como jogos 

interativos para divertimento em bares (Slain et. al., 2004). 

1.2. HISTÓRIA DOS SRA 

 

SRA foram introduzidos na universidade de Stanford, no ano de 1966. Segundo Judson e 

Sawada (2002) e Hoppendfeld (2012), nesta época, estes ainda eram caros, não funcionavam bem 

e eram difíceis de utilizar.  Em 1985, um protótipo de SRA mais barato foi criado, sendo 

chamado de Classtalk I, se tornando muito popular. Segundo Kay e LeSage (2009), este foi 

testado e bem recebido pelos estudantes e professores da Cristopher Newport University, nos 

Estados Unidos.  

Segundo Beatty  (2004), o Classtalk I foi desenvolvido por um engenheiro da NASA com 

recursos da National Science Foundation, em colaboração com pesquisadores educacionais e 
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várias universidades e utilizava uma calculadora gráfica como instrumento de entrada de dados 

para os estudantes, um computador com o sistema operacional Macintosh e um console de 

comando para o instrutor, além de necessitar de uma rede proprietária para conectá-los, e, apesar 

de ter tido boa aceitação, só se tornou disponível comercialmente de 1992 até 1999, pois os seus 

custos de aquisição ainda eram muito altos. 

A partir do ano de 1999, começaram a surgir novos SRA mais simples e baratos. Estes 

utilizavam tecnologia de transmissão de dados a partir de infravermelho, tornando o Classtalk I  

obsoleto (Kay e LeSage, 2009; Beatty, 2004). Apesar de estes novos SRA terem tornado a 

tecnologia menos dispendiosa, os custos de implantação destes e melhores tecnologias só se 

tornaram acessíveis a partir do ano de 2003, quando uma maior adoção ocorreu (Kay e LeSage, 

2009).  

Segundo Judson e Sawada (2002), a tecnologia dos SRA evoluiu de sistemas totalmente 

baseados em fios nos anos 60, séries de botões nos anos 70 e controles remotos com um teclado 

de telefone nos assentos dos estudantes, para sistemas sem fio e até mesmo portáteis. No início da 

utilização dos SRA, as estações dos professores possuíam uma série de medidores parecidos com 

voltímetros que indicavam a porcentagem de estudantes respondendo a cada opção de uma 

questão particular, sendo que hoje em dia esta porcentagem é indicada através de gráficos, 

usualmente histogramas (Cadwell, 2007; Kay e LeSage, 2009; Kay et. al, 2010;Judson e Sawada, 

2002).  Os novos SRA que estão surgindo estão sendo construídos a partir de hardwares, 

softwares e protocolos padrões de internet, e utilizam notebooks, PDAs ou mesmo smartphones 

como dispositivos de entrada dos estudantes, além de estarem se transformando em aplicações 

web ao invés de dependerem de hardwares isolados (Beatty, 2004; Mantoro  et. al., 2010;Habel, 

2011; Hoppenfeld, 2012), tornando-os assim mais fáceis de utilizar e não necessitando de 

infraestruturas especializadas para a sua implantação.  

Apesar de toda a evolução dos SRA nos últimos anos, algumas desvantagens ainda podem 

ser notadas na utilização destes, tais como o custo que podem representar para algumas 

instituições de ensino mesmo tendo ficado mais baratos, e a possibilidade de gerarem situações 

de frustração e insatisfação devido a falhas e bugs  (Blasco-Arcas et. al., 2013; Hatch et. al., 

2005). 
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1.3. CARACTERÍSTICAS E USOS DE UM SRA 

Segundo Mantoro  et. al. (2010), comumente, os SRA necessitam de clicadores e de uma 

infraestrutura especializada de hardwares e softwares para a sua utilização.  

Os componentes básicos de um SRA são um controle para cada estudante (clicador), uma 

estação base (receptor) e um software de controle instalado em um computador e um projetor 

mostrar os resultados (Guse e Zobitz, 2011; Laxman, 2011; Slain et. al., 2004; Hatch et. al., 

2005; Kennedy, 2005). O software do SRA é simplesmente utilizado para coletar, armazenar e 

mostrar as respostas dos estudantes, tendo este que funcionar concorrentemente com algum tipo 

de software de apresentação no qual o professor ministrará a aula (Guse e Zobitz, 2011). Este 

software também é utilizado para criar e administrar questões, as quais usualmente não são muito 

mais complicadas que criar ou mostrar apresentações de slides e normalmente são escritas antes 

da aula como parte da preparação desta (Caldwell, 2007). O software do SRA também possui 

ferramentas de classificação que permitem ao professor especificar qual resposta ou respostas 

serão tratadas como corretas e também atribuir diferentes valores para questões corretas e 

incorretas. Outra característica de alguns softwares de SRA é que estes podem exportar ou 

mesmo enviar as pontuações da classe para sistemas gerenciadores de aprendizagem, a exemplo 

do Blackboard (http://www.blackboard.com/ ),  e gerar relatórios (Bergtrom, 2006). 

Para rodar o software do SRA, conectar o receptor e o projetor utilizado para a 

apresentação, um computador se faz necessário (Laxman, 2011), sendo que este deve estar 

ligado, com o programa do SRA instalado e aberto e o receptor plugado (usualmente em uma 

porta USB), assim como o projetor, tornando o professor capaz de apresentar a questão e as 

respostas para a classe (Guse e Zobitz, 2011; d’Inverno et. al., 2003; Bergtrom, 2006; Jones et. 

al., 2001).   

Os clicadores (clickers), os quais são também chamados de teclados numéricos (keypads) 

nos Estados Unidos e aparelhos (handsets) ou zappers (sem tradução) no Reino Unido (Laxman, 

2011; Habel, 2011; d’Inverno et. al., 2003), são pequenos transmissores parecidos com um 

controle remoto de televisão nos quais os estudantes respondem as questões solicitadas apertando 

os botões presentes nestes (Caldwell, 2007; Blasco-Arcas et. al., 2013). Para cada estudante é 

dado um clicador único que ele/ela guarda consigo durante todo o curso (Guse e Zobitz, 2011). 

Os estudantes utilizam o seu clicador individual para selecionar a resposta desejada e, ao 

selecionar a resposta, o controle emite um sinal de resposta para o receptor (Jones et. al. 2001), o 
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qual reconhece o controle do qual a resposta esta sendo enviada, armazena-a, e, junto com ela, a 

identificação do controle em um banco de dados no computador (Guse e Zobitz, 2011; Caldwell, 

2007). A Figura 2 demonstra um exemplo de clicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicadores modernos utilizam uma via de mão dupla (Caldwell, 2007), permitindo que, 

após receber o sinal, o receptor envie um sinal de volta para o clicador confirmando que a 

resposta foi recebida, sendo esse sinal demonstrado através de uma pequena luz no clicador ou 

aparecendo em uma tela, permitindo aos estudantes saberem quando as respostas foram gravadas 

(Guse e Zobitz, 2011; Blasco-Arcas et. al., 2013).  Apesar de os dados capturados serem 

mostrados de forma agrupada dentro da apresentação, as respostas individuais dos estudantes às 

perguntas continuam armazenadas separadamente no banco de dados (Guse e Zobitz, 2011).  

Os primeiros clicadores se conectavam ao resto do sistema por cabos, sendo separados 

pelos atuais, que não se utilizam de fios, mas sim de infravermelho ou mesmo de sinais de 

radiofrequência (Draper e Brown, 2004). Segundo Caldwell (2007) e Simpson e Oliver (2007), a 

utilização de clicadores que se conectam a partir de radiofrequência está se tornando o padrão 

corrente, pelo fato deles enviarem sinais mais fortes, só necessitarem de um único receptor, não 

sofrerem interferência das luzes da sala de aula e de outros equipamentos, e os estudantes não 

precisarem ficar em uma linha direta com o receptor. Apesar de as tecnologias sem fio 

normalmente apresentarem problemas de envio e recepção, um estudo conduzido por Guse e 

 

Figura 2 - Exemplo do SRA interwrite PRS. Fonte: Gauci et. al., 2009 
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Zobitz (2011) indicou que somente 2% das respostas incorretas foram atribuídas a falhas de sinal, 

demonstrando certa confiabilidade da utilização desse tipo de tecnologia para a construção de 

clicadores.   

Após os alunos responderem a votação, os resultados são capturados e sumarizados pelo 

software do SRA e apresentados para a classe em um formato visual, a exemplo de gráficos 

(barras, histogramas) e porcentagens (Caldwell, 2007; Gauci et. al., 2009; Blasco-Arcas et. al., 

2013; Laxman, 2011; Slain et. al., 2004; Kennedy, 2005). Os dados armazenados podem ser 

salvos em uma variedade de formatos e recuperados posteriormente, além de poderem ser 

tabulados ou formatados de uma forma que permita a exportação destes para softwares de edição 

de planilhas eletrônicas (Guse e Zobitz, 2011). Segundo Laxman (2011), a habilidade de tabular e 

mostrar dados coletivos para toda a classe é uma importante características dos SRA. 

Segundo Beatty (2004), com a utilização dos SRA, os professores podem construir um 

histograma das respostas de toda a classe; mostrar o histograma para os estudantes a partir de um 

projetor; gerenciar listas e registros dos estudantes; associar estudantes com respostas individuais; 

visualizar um mapa da sala de aula demonstrando nomes dos estudantes e respostas; criar, 

gerenciar, mostrar e arquivar questões; e criar questões que não sejam somente de múltipla 

escolha.  

Segundo Caldwell (2007), a aglomeração de hardware e software necessária para a 

utilização dos SRA pode parecer complexa de início para um professor iniciante, mas toda essa 

complexidade é escondida do professor através da interface do software instalado no computador 

utilizado para rodá-lo, necessitando o professor ter somente habilidades medianas com 

computadores para utilizá-los. 

1.4 – UTILIZANDO A INTERNET COMO PLATAFORMA  

 

SRA vem evoluindo e se tornando mais baratos e fáceis de utilizar, mas mesmo assim, 

ainda apresentam problemas. Alguns destes problemas são a dependência de dispositivos de 

controle remoto específicos, os estudantes se esquecerem de trazer os clicadores para sala de aula 

ou os clicadores apresentarem falhas de sinal (Hoppenfeld, 2012).  

Visando minimizar ou mesmo acabar com esses problemas, já existem estudos sobre a 

criação e utilização de SRA que utilizem a internet, telefones comuns ou mesmo smartphones 
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para coletarem as respostas (Mantoro  et. al., 2010;Habel, 2011; Young, 2011; Sellar, 2011). 

Funcionando na internet e não necessitando carregar nenhum software ou utilizar espaço de 

armazenamento, SRA baseados na web tornam-se substitutos bem vindos para clicadores 

(Hoppenfeld, 2012). Como exemplos de SRA baseado na web temos o SurvNVote (Mantoro, 

2010), VotApedia (Habel, 2011), o bastante popular Poll Everywhere 

(http://www.polleverywhere.com/), além de outros não citados aqui. 

A Figura 3 demonstra a página principal do Survnvote (Mantoro  et. al., 2010), onde se 

pode visualizar quatro áreas principais: Audience response systems, que lista as opções que 

podem ser selecionadas; Lastest incoming SMS, que lista as últimas respostas por SMS recebidas 

pelo sistema; Online web surveys, que lista as pesquisas online no momento; e Active surveys, 

que lista as pesquisas ativas no momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Survnvote foi criado como uma extensão do Votapedia, outro SRA que também  utiliza 

da internet como plataforma (Habel, 2011).  O Survnvote permite que os estudantes votem 

utilizando um computador, telefone (mensagens de texto) ou um smartphone. Infelizmente, o 

Survnvote não se encontra mais em funcionamento e o pesquisador responsável por sua criação 

não parecer demonstrar interesse em retorná-lo. 

 

Figura 3 - Interface do Survnvote. Fonte: Mantoro  et. al., 2010. 
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Segundo Hoppenfeld (2012), uma das características mais interessantes da utilização da 

internet como plataforma para os SRA é que os educadores solicitam aos estudantes que estes 

respondam as questões se utilizando de seus telefones celulares ou smartphones, contrastando 

com a realidade atual, onde normalmente é solicitado aos que guardam esses aparelhos. Isso 

resolve um problema recorrente em sala de aula: ao invés de desencorajar os estudantes enviar 

mensagens durante a aula, solicita-se exatamente o contrário, que eles mandem mensagens. 

Também segundo Hoppenfeld (2012), SRA baseados na web são uma boa alternativa para os 

clicadores pelos seguintes motivos:  

 

 Redução do tempo gasto: Não é necessário manipular, gerenciar e rastrear os 

clicadores. 

 Redução de custos: Como os clicadores custam dinheiro, e ou os estudantes 

precisam comprar seu próprio clicador ou a instituição necessita adquirir um 

conjunto destes, o fato de SRA baseados na web serem gratuitos, em muitos casos, 

para um número limitado de participantes faz com que estes sejam uma alternativa 

viável. 

 Poder responder de qualquer lugar: Com a utilização de SRA baseados na web, o 

professor e os estudantes não estão limitados a um ambiente que possua um 

receptor conectado a um computador, sendo que tudo o que é necessário é uma 

conexão a internet e um projetor para que a turma possa ver os resultados em 

tempo real. 

 Múltiplas formas de responder: Diferente de quando os clicadores são utilizados, 

onde se o estudante esquecê-lo ou este apresentar problemas, este fica 

impossibilitado de responder, com SRA baseados na web as respostas podem ser 

submetidas através de um website ou mesmo mensagens de texto. Além disso, os 

estudantes podem utilizar ou o computador ou seus telefones para enviar as 

respostas. 
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1.5. BENEFÍCIOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS DA UTILIZAÇÃO DOS SRA 

 

Vários estudos têm demonstrado os benefícios e desafios da utilização dos SRA para 

obter maior envolvimento dos alunos e melhores resultados de aprendizagem (Laxman, 2011; 

Gauci et. al., 2009; Blasco-Arcas et. al., 2013; Hoppenfeld, 2012; Mantoro et. al., 2010; 

Karaman, 2011; De Gagne, 2011; Carnaghan et. al. 2011).  

Dentre os estudos, um se destaca, o qual foi realizado por Key e LeSage (2009). Este 

realizou uma revisão de vários estudos sobre a utilização dos SRA até o ano de 2009, focando-se 

nos benefícios e desafios tecnológicos da utilização desses sistemas. Como critério de seleção dos 

estudos, só foram analisados aqueles que passaram por revisões em pares. Os benefícios 

identificados na análise foram divididos em três áreas, as quais são: benefícios para o ambiente 

de sala de aula; benefícios para a aprendizagem; e benefícios para a avaliação. Enquanto que os 

desafios tecnológicos foram divididos em duas áreas: desafios centrados no professor; e desafios 

centrados nos estudantes. A seguir são demonstrados alguns dos estudos revisados por Key e 

LeSage (2009) divididos pelos benefícios e desafios tecnológicos. 

1.5.1 BENEFÍCIOS PARA O AMBIENTE DE SALA DE AULA 

 

Dentro da área de benefícios para o ambiente de sala de aula, o primeiro identificado foi o 

do aumento da presença dos estudantes em sala de aula com a utilização dos SRA. Burnstein e 

Lederman (2001) utilizaram um SRA durante cinco anos (1995-2000) na Illinois Institute of 

Technology (IIT) para ensinar em um curso introdutório de física, buscando diminuir a evasão de 

cerca de 50% que normalmente ocorria no primeiro ano de cursos de ciência e engenharia. Eles 

perceberam que quando as questões obtidas dos SRA foram utilizadas como notas em 15% da 

grade curricular do curso, gerou-se um aumento significativo da presença de estudantes nas 

disciplinas associadas a estes (80-90%) e que, além disso, os estudantes fizeram tentativas 

genuínas de leitura das questões e continuaram em alerta durante o período da aula. Greer e 

Heaney (2004), que utilizaram um SRA do verão de 2002 ao verão de 2003 em um curso 

altamente concorrido de introdução a Ciência da Terra na Penn State University, perceberam que 

o nível de presença dos estudantes em sala de aula caia bastante a cada semestre do curso, mesmo 

sendo utilizados jogos de perguntas e respostas diários ou semanais, os quais contavam como 

mais ou menos 10-15% da nota final curso, chegando ao ponto de, no mês final das aulas, a 
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presença dos estudantes variar entre 30 e 40%. Para resolver este problema, estes encorajaram a 

presença dos estudantes através da utilização das respostas dos SRA (independente de estarem 

corretas ou erradas) como 15% da nota final do curso, observando que a presença em sala de aula 

chegou a 90% no meio do semestre. Apesar de a utilização das questões respondidas pelos SRA 

como 15% da nota final de um curso ter gerado um aumento significativo da presença dos 

estudantes, Caldwell (2007), que realizou uma pesquisa de todos os estudos sobre a utilização de 

SRA em classes com muitos estudantes e avaliou as melhores práticas de utilização destes até o 

ano de 2007, demonstrou que utilizar as questões dos SRA como cerca de 5 a 10% da nota final 

de um curso é o suficiente para haver um acréscimo da presença dos estudantes.   

O segundo benefício identificado foi o do aumento da atenção dos estudantes com a 

utilização dos SRA. D’Inverno et. al. (2003) utilizaram um SRA a cada 20 minutos de aula para 

ensinar matemática em classes com muitos estudantes em cursos de engenharia e em classes de 

revisão de conteúdo em cursos de ciência da computação, demonstrando que a utilização dos 

SRA aumentou o interesse e a atenção dos estudantes que participaram destes cursos. Latessa e 

Mouw (2005), os quais buscaram determinar se um SRA pode aprimorar as experiências 

educacionais de prestadores de serviços de saúde, utilizaram os SRA para realizar um teste ao 

início de um tópico de aula e, após 20 minutos, realizar novamente o mesmo teste para comparar 

os resultados pré-teste e pós-testes dos estudantes, além de identificarem que os estudantes 

ficaram mais atentos ao conteúdo das aulas. 

O terceiro benefício foi o da possibilidade de anonimidade que os SRA proveem para os 

estudantes, e o consequente aumento da participação deles por conta desse fator. Draper e Brown 

(2004), os quais relataram sua experiência em um projeto de introdução dos SRA em salas de 

aula de toda uma instituição de ensino onde oito departamentos diferentes os utilizaram, 

demonstraram que os estudantes apreciaram muito a possibilidade de anonimato que os SRA 

proveram. Jones et. al. (2001), que avaliaram um estudo piloto para verificar se os SRA tem o 

potencial de melhorar a experiência de aprendizagem de estudantes em grupos de seminários pelo 

aumento da participação e focalização nos debates, identificaram que os estudantes sentiram que, 

com a utilização dos SRA, poderiam expressar sua opinião sem serem julgados, tanto pelos 

professores quanto pelos colegas, e que a anonimidade diminuiu o risco de serem expostos a 

embaraços por uma resposta errada.  
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O quarto benefício foi o aumento do engajamento e interesse dos estudantes em sala de 

aula com a utilização dos SRA. Simpson e Oliver (2007), que sumarizaram estudos sobre as 

implicações pedagógicas e organizacionais da adoção dos SRA entre os anos de 2002 e 2006, 

junto com as percepções de estudantes e professores sobre estes sistemas, identificaram que a 

utilização dos SRA criou uma atmosfera na qual o verdadeiro engajamento dos estudantes é 

encorajado e apoiado, tornando-os mais interessados nos conceitos apresentados e discutidos. 

Preszler et. al. (2007), que avaliaram a efetividade dos SRA em seis cursos de biologia na New 

Mexico State University através de um estudo combinado das atitudes e desempenho de 

estudantes, relataram que 81% dos estudantes ao longo de todos os cursos concordaram que a 

utilização dos SRA aumentou o interesse deles nos cursos. 

1.5.2 BENEFÍCIOS PARA A APRENDIZAGEM 

 

Dentro da área de benefícios para a aprendizagem, o primeiro identificado foi o do 

aumento da interatividade entre professores e estudantes e entre estudantes e seus pares em sala 

de aula. Siau et. al. (2006), que relataram o uso de um SRA para aprimorar a interatividade em 

um curso de graduação em análise e design de sistemas em uma faculdade pública, identificaram 

que os SRA são uma forma efetiva de aprimoramento da interatividade em sala de aula. Freeman 

et. al. (2007), que buscaram entender os fatores que afetam as decisões de inovação educacional, 

especialmente em relação aos SRA, identificaram que grandes oportunidades de aprendizado em 

pares foram possíveis com uso dos SRA, e que os estudantes inicialmente se sentiam mais 

confortáveis em discutir seus pensamentos e respostas com seus vizinhos, já que assim poderiam 

manter a anonimidade. Sharma et. al. (2005), que investigaram desde o ano de 2002 o uso dos 

SRA em classes com muitos estudantes de primeiro e segundo anos em física, analisando o quão 

confortável os estudantes ficaram com este tipo de interação e se o uso dos SRA afetou o 

desempenho deles, relataram que os estudantes gostaram de interagir e discutir suas respostas 

com os colegas, assim como obter seus pontos de vista. Beatty (2004), que estudou os benefícios 

que os SRA oferecem para cursos de ensino superior, assim como os desafios que seu uso 

apresenta para professores, administradores, suporte e estudantes, identificou que, por 

fomentarem os estudantes a comunicarem seu raciocínio e conhecimento para grupos pequenos 

ou para toda a sala de aula, a utilização dos SRA os ajudou a afiar seu vocabulário, clarear seus 
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pensamentos, descobrir buracos e contradições em seu entendimento e identificar falhas em sua 

lógica.  

O segundo benefício foi o da melhora das discussões em sala de aula. Jones et. al. (2001), 

relataram que professores perceberam um alto nível de envolvimento e participação dos 

estudantes nas discussões em aulas que utilizaram os SRA, e que estes tiveram um efeito 

democratizador e encorajador, fazendo com que diversos grupos de estudantes contribuíssem de 

diversas formas para os debates, mantendo o nível da discussão alto, além de evitarem que as 

discussões fossem dominadas por uma minoria mais disposta a falar. Brewer (2004), que utilizou 

um SRA baseado na web em cinco semestres para medir o entendimento dos estudantes sobre os 

princípios e conceitos da biologia, identificou que após duas ou três paradas para discussões, 90% 

dos estudantes passaram a escolher a resposta correta com confiança.  

O terceiro benefício foi o da possibilidade de a instrução pode ser modificada baseada no 

retorno de aprendizagem obtido da classe. Elliot (2003), o qual relatou os resultados da utilização 

de um SRA em um curso de segundo ano de graduação em Princípios da Microeconomia na 

Lancaster University no ano de 2001, utilizou os SRA para avaliar o entendimento dos estudantes 

sobre os tópicos de aula, verificando se seria necessário revisá-los ou avançar no conteúdo, 

relatando a eficácia destes sistemas para a realização desta tarefa. Brewer (2004) identificam que 

graças aos SRA, os professores tinham informações substanciais para tomar decisões, tais como 

se seria necessário aprofundar a discussão em um determinado tópico ou seguir em frente. 

Kennedy e Cutts (2005), que relatam a utilização de um SRA em um primeiro ano de um curso 

de ciência da computação, avaliando empiricamente se a utilização destes pode estar associada 

com melhores resultados de aprendizagem, identificaram que o retorno sobre o entendimento dos 

estudantes fornecido pelos SRA ao professor deu à oportunidade deste ajustar o foco e o fluxo de 

sua aula, oferecendo explicações alternativas, caso fosse preciso.  

O quarto benefício foi o do aumento do desempenho de aprendizagem dos estudantes. 

Slain et. al. (2004), que avaliaram o impacto dos SRA no interesse, satisfação e aprendizagem de 

estudantes em cursos de Farmacocinética Clínica, Avaliação da Literatura Médica e 

Fisiopatologia e Terapêutica durante um período de dois anos (2001-2003), dividiram turmas em 

dois grupos, um utilizando um SRA e outro não, e identificaram que os estudantes pertencentes 

ao grupo que utilizou o SRA tiveram um desempenho de aprendizagem superior àquele que não o 

utilizou. Preszler et. al. (2007), relataram que 70% dos estudantes concordaram que os SRA 
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melhoraram o entendimento deles do material dos cursos onde estes foram utilizados. Kennedy e 

Cutts (2005) identificaram que estudantes que utilizaram frequentemente os SRA tiveram um 

desempenho mais alto em avaliações do que estudantes que não os utilizaram e os que os 

utilizaram não tão frequentemente.   

O quinto benefício foi para a qualidade do aprendizado, onde se identificou um 

entendimento superior do conteúdo quando um SRA é utilizado.  Elliot (2003) identificou que os 

SRA têm um efeito significante no aprendizado dos estudantes, estimulado seu interesse e 

concentração, assim como a sua apreciação das aulas, e que a redução da cobertura do conteúdo 

pela utilização desses sistemas é compensada pela profundidade do entendimento deste pelos 

estudantes. Hatch et. al. (2005), que relataram a experiência de utilização dos SRA em cursos de 

Introdução a Fisiologia e Anatomia e Introdução a Ciência Ambiental e também os problemas 

enfrentados na utilização destes, perceberam que os estudantes ficaram espantados com a 

quantidade de respostas erradas que davam para certas questões, e que por conta disso, passaram 

a prestar mais atenção nos seus erros, o que os ajudou a reavaliar sua forma de pensar.  Uhari et. 

al. (2003), que utilizaram um SRA em um curso de Pediatria para estudantes do quinto ano de 

Medicina no ano de 2002, identificaram que mais de 80% dos estudantes sentiram que a 

utilização dos SRA aumentou seu aprendizado, e que estes aprimoraram os questionamentos 

durante as aulas. 

1.5.3 BENEFÍCIOS PARA A AVALIAÇÃO 

 

Dentro da área de benefícios para a avaliação, o primeiro identificado foi o fato de a 

utilização dos SRA superar os métodos tradicionais de obtenção de retorno de aprendizagem dos 

estudantes em sala de aula. Cline (2006), que utilizou um SRA para ensinar matemática em uma 

classe de Cálculo, identificou que os SRA forneciam um retorno de aprendizagem imediato para 

o professor, permitindo a este saber se o conceito foi entendido pelos estudantes ou necessitaria 

ser revisto. Além do retorno para o professor, os SRA também forneciam para os estudantes um 

retorno sobre a própria aprendizagem, permitindo que estes percebessem quais os pontos onde 

estavam tendo dificuldades, ao contrário dos métodos antigos, onde os estudantes só percebiam 

os seus erros ao fazerem suas tarefas de casa vários dias depois.  Draper et. al. (2002), que 

analisaram as pedagogias que podem ser utilizadas para introduzir SRA em sala de aula, 
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identificaram que ao invés de se utilizar questionários ao final de um curso ou semestre, que 

usualmente tem pouco efeito na mudança das aulas, a utilização dos SRA pôde mudar as aulas 

imediatamente.  

O segundo benefício é o da facilitação das avaliações formativas - as quais servem para 

identificar equívocos e alterar a instrução baseado no entendimento dos estudantes. Hatch et. al. 

(2005), utilizaram os SRA para descobrir em quais pontos as dificuldades de entendimento dos 

estudantes estavam se manifestando, e ficaram surpresos ao perceber que a maior dificuldade 

destes estava em tópicos nos quais tinham se saído bem no semestre anterior. Dufresne e Gerace 

(2004), que fornecem sugestões para a realização de avaliações formativas com a utilização dos 

SRA, identificaram que a utilização dos SRA para a realização de avaliações formativas ajudou a 

resolver o problema de calibramento do entendimento dos conceitos pelos estudantes enquanto 

eles são apresentados em sala de aula e a forma como esses conteúdos são apresentados.  

O terceiro benefício é o de possibilitar aos estudantes compararem suas respostas uns com 

os outros. Burton (2006), que estudou como professores na School of Law at the Queensland 

University of Technology (QUT) utilizaram um SRA em aulas do segundo ano de graduação de 

um curso de Direito, identificou-se que após os estudantes responderem as questões, eles 

gostaram de comparar seu entendimento com os de seus companheiros de classe.  

 

1.5.4 DESAFIOS TECNOLÓGICOS CENTRADOS NO PROFESSOR 

 

Dentro da área de desafios tecnológicos centrados no professor, o primeiro identificado 

foi à resposta ao retorno dos estudantes. Hu et. al. (2006), que relatou a sua experiência com um 

SRA em diferentes salas de aula, identificou que, apesar de ser possível identificar o não 

entendimento de conceitos por estudantes com a utilização de SRA, professores inexperientes 

podem ter dificuldade de adaptar seus conteúdos, mesmo com o retorno imediato sobre a 

aprendizagem dos estudantes que esses sistemas proporcionam.  

O segundo desafio é o da diminuição da cobertura de conteúdo. Stuart et. al. (2004), que 

utilizaram os SRA para ensinar lógica filosófica, identificaram que alguns professores tiveram 

problemas ao ensinar certos conteúdos por não terem levado em conta corretamente o tempo 

necessário para a aplicação das questões dos SRA, não tendo assim tempo suficiente para dar 

esclarecimentos sobre o conteúdo para os estudantes. Além disso, Stuart et. al. (2004) 
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identificaram que o tempo necessário para entregar e configurar o SRA no início da aula foi 

significativo. Hatch et. al. (2005) relataram que cerca de 10 minutos foram necessários para a 

configuração dos SRA e 8 minutos para desmontá-los, e que isso diminuiu muito o tempo de 

conversa com os estudantes e de respostas as suas questões.  

O terceiro desafio é a dificuldade de escrever boas questões para a utilização com os 

SRA. Freeman et. al. (2007), identificaram a partir de relatos de professores, que um tempo 

considerável é gasto para criar cada conjunto de questões para cada classe e que, mesmo quando 

modelos foram desenvolvidos para permitir o reuso questões, ainda foi necessário tempo para 

definir parâmetros particulares para cada nova questão. Beatty et. al. (2006a), que identificaram 

várias táticas úteis para desenvolver boas questões para os SRA, relataram que, apesar de 

existirem estudos com coleções de questões, elas não foram suficientes para facilitar o trabalho 

de elaboração de novas questões.  

 

 

1.5.5 DESAFIOS TECNOLÓGICOS CENTRADOS NO ESTUDANTE 

 

Dentro da área de desafios centrados no estudante, o primeiro identificado foi o de adaptar 

os estudantes a novos métodos de aprendizado. Beatty (2004) identificou que, apesar de os 

estudantes expressarem opiniões positivas sobre a utilização dos SRA depois de se ajustarem a 

utilização destes, alguns inicialmente os receberam com medo e desconforto. Essa reação se deu 

principalmente com aqueles estudantes acostumados a se saírem bem na sala de aula, pois como 

as regras mudaram com a utilização dos SRA, eles já não se destacavam mais como antes. Outro 

motivo elencado por Beatty (2004) para as reações negativas dos estudantes foi simplesmente a 

preguiça destes em participar de atividades que os forçassem a pensar e que exigissem maior 

participação.   

O segundo desafio é gerenciar a confusão que pode ocorrer em discussões em sala de aula 

que foram fomentadas pelo uso dos SRA. Nicol e Boyle (2003), que avaliaram qual tipo de 

discussão é mais benéfica com o uso dos SRA, em pares ou entre toda a sala de aula, relataram 

que alguns estudantes sentiram que as discussões em sala de aula tomaram muito tempo e que foi 

fácil perderem o foco da questão e ficarem confusos sobre a resposta em discussão, além de o 

interesse diminuir quanto mais esta demorar.  
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O terceiro desafio é o fato de estudantes reagirem negativamente ao serem monitorados 

com a utilização dos SRA. Kay et. al. (2010) identificaram que esta reação negativa se deu 

quando estes sistemas foram utilizados como forma de avaliação formal, a exemplo de testes. 

Entretanto, quando estes sistemas foram utilizados para avaliação contínua e para aprendizagem, 

os estudantes se sentiram motivados.  Já Caldwell (2007) identificou que vincular à presença dos 

alunos as respostas coletadas no SRA não é uma boa pratica, pois estudantes adquiriram o hábito 

de comprar controles remotos extras para que os colegas pudessem responder por eles quando 

não estivessem presentes em sala de aula.  

 

1.6 APRENDIZAGEM ATIVA 

 

Na abordagem de ensino convencional, os professores tem a tendência de apresentar as 

informações das aulas em um formato de aula expositiva e os estudantes de receber essa 

informação passivamente escutando e tomando notas (Greer e Heaney, 2004; Stuart et. al., 2004). 

Segundo Slain et. al. (2004), normalmente esta maneira de ministrar aulas somente fornece 

informações factuais para os estudantes, sem permitir que estes apliquem o conhecimento. 

Segundo Draper e Brown (2004), como nenhuma resposta é necessária dos estudantes, eles 

raciocinam menos, e pouco aprendizado acontece, pelo menos durante a aula. Segundo Preszler 

et. al. (2007), esta abordagem assume que os estudantes são capazes de assimilar a informação e 

integrá-la em seu conhecimento do assunto e que também são capazes de resolver os conflitos 

entre a informação apresentada no curso e seu entendimento pré-existente e crenças. Segundo 

Uhari et. al. (2003), o formato de aula expositiva é um método de ensino muito utilizado pelo 

fato de ser uma maneira econômica e eficiente de transmitir informação para grandes grupos de 

estudantes, entretanto recebe muitas críticas dos estudantes por poder ser tornar entediante ou 

mesmo inútil quando mal utilizado.  

Uma forma de o professor evitar a utilização do formato de aula expositiva é através da 

utilização do modelo pedagógico da aprendizagem ativa. Este descreve a abordagem de ter os 

estudantes engajados em atividades que estimulem uma maior participação e interação destes 

com o conteúdo ministrado, permitindo que estes assimilem e refinem novas ideias e estruturem 

seu conhecimento (Beatty et. al., 2006b). Com a utilização da aprendizagem ativa, o professor 

não só apresenta o conteúdo aos estudantes através de aulas expositivas, mas ensina-os como 
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processar e utilizar o conhecimento pela aplicação daquilo que esta sendo aprendido (Everly, 

2013).  

Segundo Boctor (2012), a aprendizagem ativa se encaixa bem com os desafios 

apresentados pelos estudantes da nova geração, também conhecidos como Millennials, que 

nascidos entre 1982 e 2000, e naturalmente imersos na tecnologia, possuem diferentes 

preferências de aprendizagem em relação às gerações anteriores. Hoppendfeld (2012) também 

nos diz que além possuírem uma grande afinidade com a tecnologia, os Millenials são 

colaboradores por natureza, preferindo atividades onde possa interagir e debater com um grupo.  

Para alcançar essa nova geração, o educador deve reconhecer e fornecer estratégias inovadoras de 

ensino adequadas com o intuito de maximizar a retenção do conhecimento e o progresso destes 

(Boctor, 2012).  Segundo Hoppenfeld (2012), a aprendizagem ativa pode ter um papel essencial 

para manter a atenção dos Millenials, sendo que o ponto principal é que aprendizagem ativa 

engaja os estudantes, mantendo-os envolvidos na aula, e impedindo que eles fiquem entediados.  

 

1.6.1 SRA COMO FACILITADORES DA APRENDIZAGEM ATIVA 

 

A aprendizagem ativa e os SRA tem uma ligação complementar. Mesmo quando métodos 

mais ativos de ensino são empregados em sala de aula, é frequente a dificuldade de medir o 

envolvimento, interesse e nível de compreensão dos estudantes (Greer e Heaney, 2004), como 

também muitos dos benefícios apresentados na literatura da utilização dos SRA, realmente só são 

percebidos quando o professor repensa todo o seu modelo instrucional para uma pedagogia que 

busque maior interação e participação dos estudantes (Beatty, 2004; Beatty et. al., 2006a; 

Freeman et. al., 2007; Simpson e Oliver, 2007).   

Segundo Key et. al. (2010), a interatividade é um elemento essencial para a aprendizagem 

ativa, e para que esta aconteça, os estudantes necessitam se sentir parte do processo de ensino e 

aprendizagem. Caldwell (2007) também nos diz que um dos benefícios da interatividade é que os 

estudantes ficam mais engajados, e estando mais engajados, passam a se preparar melhor para a 

classe, a prestar mais atenção, a tomar notas mais frequentes, a pensar mais claramente e a 

relembrar o material das aulas anteriores. Siau et. al. (2006) identificaram que a interatividade em 

sala de aula é tipicamente limitada pelas seguintes razões: 
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 O tempo de aula é limitado;  

 Utilizando perguntas e respostas orais, somente um estudante ou o instrutor pode 

falar de cada vez, portanto a participação dos estudantes se torna limitada. 

 Os estudantes podem não desejar expressar suas opiniões na frente da sala por 

medo de se embaraçarem ao disserem algo incorreto, e;  

 Nenhum mecanismo é disponibilizado para os professores avaliarem se os 

estudantes estão seguindo o material do curso e se eles necessitam ajustar o passo 

do ensino.  

 

Além desses motivos para a baixa interatividade, d’Inverno et. al. (2003) sugerem que a 

atenção dos estudantes diminui depois de cerca de 20 minutos em um ambiente de sala de aula, o 

que pode comprometer a interatividade e a utilização da aprendizagem ativa.  

SRA fornecem vários benefícios para facilitar a aprendizagem ativa no ambiente de sala 

de aula (Slain et. al., 2004), sendo um destes benefícios à utilização destes para manter a atenção 

dos estudantes. Existem estudos sobre a utilização dos SRA que relatam que a utilização destes 

em intervalos de 20 minutos em sala de aula fez com que os estudantes deslocassem menos a sua 

atenção e interagissem ativamente no processo de aprendizagem (Latessa e Mouw, 2005; 

d’Inverno et. al., 2003). SRA são também efetivos para facilitar à participação ativa dos 

estudantes no processo de aprendizagem através de discussões das respostas as questões 

apresentadas (Blasco-Arcas et. al., 2013). Professores tipicamente enfrentam problemas para 

descobrir como estudantes individuais estão progredindo, tanto em termos de conhecimento e de 

entendimento (Jones et. al., 2001). Mesmo em uma aula aparentemente interativa, onde o 

professor esta tentando envolver os estudantes fazendo questionamentos, ainda existirão alguns 

estudantes que falarão em detrimento daqueles que continuarão calados (Stuart et. al., 2004).  

SRA são capazes de suprir essa lacuna, pois podem ser para o professor uma ferramenta de 

avaliação em tempo real, introduzindo a aprendizagem ativa, ao passo que dão meios de variar os 

estímulos recebidos pelos estudantes no ambiente de sala de aula, além de poderem ser 

facilmente incorporados em aulas tradicionais (Greer e Heaney, 2004; Elliot, 2003; Cline, 2006).   

Segundo Siau et. al. (2006), quando incluídos na concepção de um currículo, os SRA 

fornecem uma nova dimensão de interatividade na sala de aula e podem mudar a forma como os 
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estudantes e professores interagem dentro desta. Pelo fato dos SRA fornecerem uma atmosfera 

parecida com um game show (Cline, 2006), um benefício adicional destes é que podem fornecer 

entretenimento e uma competição amigável na sala de aula, e desse modo aumentar a atenção dos 

estudantes (Slain et. al., 2004). Aumentar a possibilidade dos estudantes responderem com a 

utilização dos SRA é visto como benéfico, pois estes se tornam participantes ativos na aula e no 

processo de aprendizagem (Kennedy, 2005), além de aprenderem mais por estarem gastando seu 

tempo falando, discutindo e debatendo, ao invés de ficarem escutando passivamente durante toda 

a aula (Cline, 2006).  

Muitos professores adotaram a tecnologia dos SRA para compensar a comunicação 

passiva e de única via inerente às aulas expositivas e a dificuldade dos estudantes de manterem 

uma concentração constante (Caldwell, 2007; Simpson e Oliver, 2007), pois, somente quando os 

estudantes colaboram ativamente no processo de aprendizagem o professor pode adaptar o ritmo, 

estilo e tópicos da aula para melhor se encaixar nas necessidades destes (Blasco-Arcas et. al., 

2013). Os SRA tendem a transformar a dinâmica de uma sala de aula (Beatty et. al., 2006b), além 

de fornecerem um meio de facilitar discussões em pares e entre todos em salas de aula com 

muitos estudantes (d’Inverno et. al., 2003).  A discussão em pares consiste em mostrar uma 

questão para os estudantes, esperar que estes a respondam individualmente e, após as respostas 

serem coletadas, os resultados serem mostrados para toda a turma. A resposta correta para a 

questão não é dita logo pelo professor, ao invés disso, este instiga os estudantes a entrarem em 

uma discussão com um ou mais pares (Beatty, 2004). Segundo Kennedy (2005), durante o tempo 

da discussão, pontos de vistas alternativos são mostrados, e tentativas de conciliação de diferentes 

pensamentos e ideias acontecem. Após a discussão, a questão é mostrada novamente para que os 

estudantes a respondam, o que permite que estes e o professor verifiquem se houveram mudanças 

na distribuição das respostas (Kennedy, 2005; Beatty, 2004). Discussões com toda a sala de aula 

são similares às discussões em pares, mas ao invés dos estudantes discutirem com seus pares após 

os resultados das questões serem visualizados, estes discutem com toda a sala de aula. 

Segundo Habel (2011), apesar de serem uma ferramenta útil para manter a atenção dos 

estudantes, os SRA não são a bala de prata que resolverá todos os problemas da aprendizagem 

passiva em situações de ensino, nem são a única forma de instigar a aprendizagem ativa em sala 

de aula. Perguntas e respostas em sala de aula, como as que são feitas com os SRA, podem ser 

feitas sem a utilização desta tecnologia. Só são necessários cartões coloridos, cubos de várias 
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faces ou qualquer outro objeto que permita identificar quais opções foram escolhidas pelos 

estudantes. Entretanto, Segundo Cline (2006), quando os SRA são utilizados, fica fácil saber 

exatamente quais respostas foram dadas por cada estudante as perguntas, tornando mais efetivo o 

processo de obter o retorno de aprendizagem da turma. Simpson e Oliver (2007) identificaram 

que os SRA não necessariamente estão introduzindo novas práticas, mas permitindo que práticas 

já existentes, como as da aprendizagem ativa, sejam refinadas e aprimoradas.  

Os SRA tem o potencial de modificar radicalmente a dinâmica instrucional das salas de 

aula e impactar o aprendizado dos estudantes. Entretanto, para um instrutor perceber esse 

potencial é necessário muito mais que meramente aprender a operar a tecnologia (Beatty et. al., 

2006b). A conclusão que se chega é que para aplicar os SRA com sucesso na educação, a 

pedagogia deve ser colocada em primeiro lugar e a tecnologia em segundo (Draper e Brown, 

2004), e para serem totalmente efetivos, os SRA devem estar integrados em uma abordagem 

pedagógica maior e mais coerente (Beatty et. al., 2006b).  

1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste capítulo foi apresentar várias informações elencadas na 

literatura sobre os SRA e sua utilização. Foram apresentados a história, características e usos dos 

SRA, a utilização da internet como plataforma, benefícios e desafios tecnológicos da utilização 

destes. Por último, foi discutida a utilização dos SRA como facilitadores da pedagogia de ensino 

denominada aprendizagem ativa.  

Depois de apresentados os aspectos referentes aos SRA, no próximo capítulo (capítulo 2) 

é mostrado todo o processo de elaboração e construção do SRA utilizado como ferramenta de 

apoio no estudo de caso realizado neste trabalho.  
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2.ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SRA 

 

O objetivo do capítulo 2 é detalhar todas as atividades realizadas na elaboração do SRA 

utilizado para a realização do estudo de caso deste trabalho. Na Seção 2.1 é apresentado o 

processo de avaliação de SRA candidatos a serem utilizados na pesquisa. Na Seção 2.2 é 

apresentado o cronograma de trabalho utilizado na construção de todos os artefatos do sistema. 

Na Seção 2.3 é apresentada a análise de sistemas semelhantes realizada para identificar as 

características desejáveis para o SRA construído neste trabalho. Na Seção 2.4 é apresentado o 

levantamento de requisitos para o SRA. Na Seção 2.5 são apresentadas as ferramentas 

selecionadas para dar andamento no processo de construção do sistema. Na Seção 2.6 é 

apresentada a especificação de requisitos utilizada para a construção do sistema. Na Seção 2.7 é 

apresentada a especificação de casos de uso utilizados na construção do sistema. Na Seção 2.8 

são apresentadas as especificações de classes e de base de dados do sistema. Na Seção 2.9 é 

discutida a revisão final da documentação de requisitos de software utilizada para construir o 

SRA. Nas Seções 2.10 e 2.11 são discutidos aspectos da arquitetura e implementação do SRA. Na 

Seção 2.12 é apresentado o estado atual de desenvolvimento do sistema. Por último, na Seção 

2.13 são apresentadas as considerações finais. 

2.1. SELEÇÃO DO SRA 

 

Para a realização desta pesquisa, inicialmente cogitou-se utilizar um SRA existente, o que 

facilitaria toda a execução do estudo de caso. Na seleção dos SRA candidatos, antecipadamente 

foram descartados aqueles que fossem pagos e que necessitassem de uma infraestrutura de 

hardware especializada para funcionar, dando-se preferência aos que utilizassem a internet como 

plataforma e possuíssem formas de utilização gratuitas. Essa decisão se deu por conta da 

impossibilidade de se instalar uma infraestrutura de hardware especializada na instituição de 

ensino onde foi realizado o estudo de caso e do custo elevado da aquisição de alguns SRA.  

Buscando na internet e em artigos científicos foram encontrados vários SRA que utilizam a 

internet como plataforma, estes foram: 
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 Maya V4.0  

(http://mayaars.tumblr.com) 

 M.O.A.R.S  

(http://moars.com)  

  RealTimeQuiz (http://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_realtimequiz) 

  Survnvote  

(http://www.survnvote.net/) 

  Votapedia  

(http://www.urvoting.com) 

  Poll Everywhere  

(http://www.polleverywhere.com) 

   GoSoapBox  

(http://gosoapbox.com). 

 

O Maya V4.0 é um SRA criado pelos professores J. Jacob Kazam e George Shih. Sua 

interface gráfica é otimizada para os dispositivos iPhone e iPad da fabricante de computadores e 

dispositivos móveis Apple (www.apple.com/br).  Segundo os próprios criados do Maya V4.0, 

este é open source e continua em desenvolvimento. O Maya V4.0 foi descartado pelo fato de sua 

principal vantagem ser também seu maior defeito. Por ser otimizado para os dispositivos iPad e 

iPhone, o Maya V4.0 apresenta problemas de redimensionamento de interface quando acessado 

de computadores, por exemplo. 

O M.O.A.R.S (Mobile Audience Response System) é um SRA que pode ser utilizado por 

navegadores de dispositivos móveis que pode ser facilmente baixado e instalado em um servidor 

web (Lamp: Linux, Apache, MySQL e PHP), além de ser gratuito e open source. Segundo o seu 

criador, Bill Pellowe algumas características do M.O.A.R.S são: 

 

 É uma aplicação web leve feita com HTML e CSS 

 A linguagem de utilização pode ser selecionada se for instalado um pacote 

opcional de linguagens.  

 As questões podem ter até nove opções de respostas 

 Os estudantes podem acessar seu histórico de respostas às questões  
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 Os professores acessam uma área restrita por um navegador de PC para criar e 

editar questões  

 Pode exportar os dados das questões para o Excel (www.microsoft.com). 

 

O M.O.A.R.S foi descartado por apresentar uma interface gráfica ainda bastante simples e 

sem atrativos visuais, com nenhuma formatação de conteúdo ou cores chamativas, o que poderia 

afetar a aceitação dos estudantes em relação a à ferramenta. Cogitou-se modificar a aplicação 

para adaptá-la a uma interface mais atraente, mas a forma como o código da aplicação foi 

construído (estruturado) dificultou tanto este trabalho, que esta ideia foi descartada.  

O RealTimeQuiz é um SRA diferente, pelo fato de não ser uma aplicação web e sim um 

plugin acoplado ao sistema gerenciador de aprendizagem Moodle (www.moodle.org.br). 

Segundo seu criador, Davo Smith, O RealTimeQuiz possibilita que professores criem questões de 

múltipla escolha para utilizá-las em aulas presenciais, e cada estudante tem um tempo limite de 

30 segundos para respondê-las. O RealTimeQuiz foi descartado por apresentar poucas 

funcionalidades, além de uma interface gráfica ainda bastante simples. 

O Survnvote, criado por Mantoto et. al., (2010), é um SRA que utiliza a Internet que foi 

criado como uma extensão de outro SRA baseado na Internet (Votapedia), com a intenção de 

minimizar um dos principais problemas relacionados com os SRA que se utilizam de dispositivos 

físicos: o custo.  O Survnvote apresenta uma grande gama de funcionalidades, como a facilitação 

de criação de questões que utilizem fórmulas matemáticas e um gerenciamento de questões 

aprimorado. Por conta de suas funcionalidades, ser gratuito, open source e de ser fruto de um 

trabalho científico, o Survnvote foi o SRA mais cotado para ser utilizado no estudo de caso deste 

trabalho. Infelizmente, só não foi utilizado por ser difícil encontrar uma versão do código fonte 

para instalação e configuração e, quando foi encontrada uma versão, não existir tutoriais ou 

manuais explicando como configurá-lo. Este autor inclusive mandou um email para o criador do 

Survnvote solicitando informações de como instalá-lo e configurá-lo, mas não obteve resposta.  

Outro problema do Survnvote é que o site onde este deveria estar funcionando 

(http://www.survnvote.net/) não esta mais no ar. 

O Votapedia é um SRA criado anteriormente ao Survnvote, sendo inclusive base para a 

criação deste. O Votapedia possui várias das funcionalidades presentes no Survnvote e vem 

sendo bastante utilizado. Dados estatísticos retirados do próprio site do Votapedia 
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(http://www.urvoting.com/) em 05/06/2013 indicaram que o total de usuários registrados foi 

105,217 e o total de questões criadas foi de 38,322, um número bastante alto. O Votapedia tem a 

vantagem de funcionar como uma aplicação web, não sendo necessária nenhuma instalação, além 

de permitir ser acessado por dispositivos móveis. Este foi descartado pelo problema apresentado 

em Mantoro et. al., (2010), o qual identificou que, por utilizar uma interface baseada em Wiki 

(www.mediawiki.org), o Votapedia torna-se difícil de utilizar por usuários com baixas 

habilidades com computadores. 

O Poll Everywhere (http://www.polleverywhere.com) é um SRA comercial que permite a 

criação fácil de questões para utilização com classes em aulas presenciais. O Poll Everywhere 

possui várias funcionalidades como permitir a resposta as questões tanto por PCs quanto por 

dispositivos móveis, permitir baixar as questões como slides do Powerpoint 

(www.microsoft.com),  relatórios avançados de utilização ou publicar as questões em blogs e 

sites da Internet. O Poll Everywhere também possui uma interface gráfica bonita e fácil de 

utilizar. O Poll Everywhere foi descartado por somente permitir no máximo 40 alunos 

respondendo a uma questão no seu plano gratuito, o que dificultará pesquisas futuras com classes 

com uma quantidade de estudantes maiores do que essa.  

O GoSoapBox (http://gosoapbox.com) é um SRA baseado na Internet que, no início deste 

trabalho, utilizava o modelo comercial com a disponibilização de um plano grátis mais simples, a 

exemplo do Poll Everywhere. Somente há poucos meses o GoSoapBox passou a disponibilizar 

suas funcionalidades de forma gratuita. O GoSoapBox oferece as mesmas funcionalidades 

presentes no Poll Everywhere e ainda outras como a possibilidade dos estudantes se 

comunicarem através do sistema. A interface do GoSoapBox é bonita e também fácil de utilizar. 

O GoSoapBox foi descartado por também apresentar inicialmente o mesmo problema de custo do 

Poll Everywhere e seu plano gratuito conter limitações em relação a quantidade de estudantes que 

poderiam responder as questões.  

Após analisar as principais opções disponíveis de SRA gratuitos e que funcionassem na 

Internet, chegou-se a conclusão de que nenhum atendia completamente as necessidades deste 

estudo. Diante desta constatação, decidiu-se desenvolver um SRA que funcione na Internet, seja 

gratuito e ofereça as principais funcionalidades presentes nos SRA avaliados. Este foi 

denominado EASY-SRA e todos os passos para a elaboração e construção deste são apresentados 

nas sessões a seguir. 
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2.2. DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

Visando obter um melhor controle do andamento das atividades necessárias para a 

construção do sistema EASY-SRA, elaborou-se um cronograma de trabalho contendo as tarefas 

que deveriam ser realizadas junto com as datas referentes a estas. A Tabela 1 demonstra o 

cronograma desenvolvido para gerenciar o trabalho de construção do sistema. 

 

Tabela 1- Cronograma de atividades 

Data Tarefa 

22/08/2012 a 22/08/2012 Análise de sistemas semelhantes e Seleção de ferramentas. 

07/09/2012 a 09/09/2012 Especificação dos requisitos. 

10/09/2012 a 11/09/2012 Especificação dos casos de uso. 

12/09/2012 a 13/09/2012 Especificação das classes do sistema. 

14/09/2012 a 15/09/2012 Especificação da base de dados. 

16/09/2012 a 14/10/2012 Revisão final do documento de requisitos 

15/10/2012 a 13/04/2013 Construção do SRA 

 

2.3. ANÁLISE DE SISTEMAS SEMELHANTES  

 

Para mimetizar as características e funcionalidades dos SRA já existentes no EASY-SRA, 

foi necessária uma análise desses sistemas para se entender e registrar suas funcionalidades. Isso 

permitiu que o EASY-SRA tanto contivesse as funcionalidades principais já existentes nestes 

sistemas quanto funcionalidades adicionais que fossem identificadas no processo de elaboração e 

construção deste.  

O primeiro passo da análise foi o tabelamento das características gerais de cada um dos 

SRA para comparação. A Tabela 2 demonstra o resultado desse tabelamento, onde se pode 

perceber que quase todos os sistemas são aplicações web, com exceção do Realtimequiz, que é 
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um plugin para o sistema gerenciador de aprendizagem Moodle (www.moodle.org.br),  todos os 

sistemas foram construídos utilizando-se da linguagem de programação PHP (www.php.net), 

nenhum dos sistemas possui integração com a rede social Facebook (www.facebook.com), todos 

os sistemas permitem que o usuário vote tanto através do PC quanto do smartphone e somente 

três sistemas possuem suporte a outros idiomas. As características open source e gratuidade não 

estão presentes no Poll Everywhere. Também não pode ser identificada a linguagem de 

programação utilizada no Poll Everywhere e no GoSoapBox, por não permitirem acesso ao 

código-fonte.  

 

Tabela 2 - Comparação de SRA baseados na internet 

                

 

                                 SRA 

 

Característica 

May

a  v3 

M.O

.A.R

.S 

Realti

mequi

z 

 

Survn

vote 

Vot

ape

dia 

Poll 

Every

where 

GoSoap

Box 

Open source  Sim 

 

Sim Sim Sim Sim  Sim 

Gratuito 
Sim Sim Sim Sim Sim 

  

Linguagem PHP PHP PHP PHP PHP   

Integração ao  MOODLE   Sim   Sim Sim 

Formas de responder 

PC 

Smart 

phone 
SMS 

PC 
Smart 

phone 

PC 

PC 

Smart 

phone 
SMS 

PC 
Smart 

phone 

PC 

Smart 

phone 
SMS 

PC 

Smart 

phone 
SMS 

Suporte a outros idiomas   
Inglês 

Alemão 
Inglês    

Documentação Sim Sim Sim   Sim Sim 

Otimização de interface 
iPhone 

iPad 
      

 

Como resultado desta análise, identificaram-se as seguintes características desejáveis para 

o EASY-SRA: 

  Ser uma aplicação web e possuir uma versão em forma de plugin para o Moodle. 

  Ser open source. 

  Ser gratuito. 

  Ser construído com a utilização da linguagem de programação PHP e do paradigma de 

programação orientada a objetos. 
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  Ser integrável ao Facebook. 

  Permitir que as questões sejam respondidas através do computador, smartphone ou 

SMS. 

  Possuir suporte aos idiomas português, inglês e espanhol. 

  Poder ser acessado por uma grande gama de dispositivos móveis. 

 

Ser uma aplicação web permitirá que o EASY-SRA seja utilizado por educadores sem 

necessidade de configurações extensas ou dificuldades que poderiam afastá-los. Ser um plugin 

para o sistema gerenciador de aprendizagem Moodle permitirá que educadores que já se utilizem 

dessa ferramenta e com ela estejam acostumados, não necessitem mudar de ambiente para a 

utilização do EASY-SRA. Ser open source permitirá que o EASY-SRA seja atualizado de forma 

fácil por futuros pesquisadores ou interessados na tecnologia dos SRA, já que o código fonte será 

disponibilizado a quem desejá-lo. A gratuidade do EASY-SRA facilitará o acesso deste por 

instituições de ensino que não possam arcar com os custos de utilização de um SRA. Ser 

construído com a linguagem de programação PHP diminuirá os gastos de manutenção do EASY-

SRA, pois servidores para esta linguagem são amplamente disponíveis e baratos. Ser construído 

com o paradigma de programação orientada a objetos facilitará futuras atualizações e 

melhoramentos que o sistema poderá receber.  A integração com a rede social Facebook permitirá 

aos estudantes vincularem o EASY-SRA a uma pratica comum de suas vidas, que é se integrarem 

a partir de uma rede social. Permitir que as questões sejam respondidas pelo computador, 

smartphone ou SMS dará flexibilidade de utilização para o EASY-SRA, não sendo necessário um 

hardware específico para o envio das respostas. Possuir suporte aos idiomas português, inglês e 

espanhol permitirá o uso do EASY-SRA não somente por professores brasileiros, mas também 

por aqueles de outros países. Poder ser acessado por uma grande gama de dispositivos móveis 

fará com que o EASY-SRA já nasça adaptado à nova realidade da crescente disseminação de 

dispositivos móveis como equipamentos de computação pessoal. 
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2.4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PARA O SRA 

 

Após o tabelamento e identificação das características desejadas para o sistema EASY-

SRA, buscou-se utilizar os sistemas para conhecer suas funcionalidades de forma mais detalhada 

e assim registrá-las em forma de requisitos para serem incluídos no EASY-SRA. A partir dessa 

utilização, pode-se levantar e registrar uma grande gama de requisitos de software para o projeto 

de elaboração do sistema. Utilizou-se esta lista de requisitos como base de trabalho na qual todo o 

resto da construção do EASY-SRA foi concebido. Identificaram-se outros requisitos ao longo do 

processo de elaboração do EASY-SRA, mas esta lista pode ser considerada como a sua fundação. 

A Tabela 3 apresenta alguns dos requisitos levantados. 

 

Tabela 3 - Requisitos de software levantados para o EASY-SRA (continua) 

Requisito  Descrição  

Requisito 01 

O EASY-SRA deve permitir que um professor visualize a lista de 

disciplinas cadastradas por ele anteriormente 

Requisito 02 

O EASY-SRA deve permitir que um professor cadastre uma nova 

disciplina. 

Requisito 03 

O EASY-SRA deve permitir que um professor edite os dados de 

uma disciplina previamente cadastrada. 

Requisito 04 

O EASY-SRA deve permitir que um professor exclua uma 

disciplina previamente cadastrada. 

Requisito 05 

O EASY-SRA deve permitir que um professor visualize a lista de 

alunos vinculados a uma disciplina previamente cadastrada  

Requisito 06 

O EASY-SRA deve permitir que um professor adicione e remova 

usuários com perfis de alunos de uma disciplina previamente 

cadastrada 

Requisito 07 
O EASY-SRA deve permitir que um professor visualize a lista 

das questões criadas por ele para uma determinada disciplina. 
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Tabela 3 - Requisitos de software levantados para o EASY-SRA (conclusão) 

Requisito Descrição 

Requisito 08 
O EASY-SRA deve permitir que um professor cadastre novas 

questões para uma turma. 

Requisito 09 
O EASY-SRA deve permitir que um professor edite uma questão 

selecionada. 

Requisito 10 

O EASY-SRA deve permitir que um professor exclua uma 

questão selecionada. O sistema solicitará a confirmação do 

usuário antes de realizar a exclusão. 

Requisito 11 
O EASY-SRA deve permitir que um professor inicie a votação 

para uma questão selecionada. 

Requisito 12 O EASY-SRA deve permitir que um professor mude a questão 

ativa sem necessidade de retornar a listagem de questões.  

Requisito 13 

O EASY-SRA deve identificar de qual ente da audiência cada 

resposta esta sendo submetida e de que tipo de dispositivo este a 

enviou (computador ou smartphone). 

Requisito 14 

O EASY-SRA deve permitir que um professor ou aluno realizem 

o download de uma questão em formato de slide compatível com 

os principais softwares de apresentação do mercado. 

Requisito 15 O EASY-SRA deve permitir que um professor envie uma questão 

por e-mail. 

 

 

2.5. SELEÇÃO DE FERRAMENTAS 

 

Para auxiliar na elaboração da especificação e codificação do EASY-SRA, selecionaram-

se algumas ferramentas que podem ser aplicadas ao processo de análise, projeto e codificação.  
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2.5.1 ASTAH COMMUNITY 

 

Para auxiliar na elaboração dos diagramas de casos de uso e diagramas de classes 

constantes na documentação do EASY-SRA, selecionou-se o software de modelagem 

denominado Astah community (http://astah.net/editions/community). Este software é gratuito e 

permite a criação de diagramas utilizando-se da linguagem de modelagem UML para representar 

graficamente atores, casos de uso e também classes do sistema.   

2.5.2 DB DESIGNER FORK 

 

Para auxiliar na elaboração do modelo de base de dados do sistema EASY-SRA, 

selecionou-se o software de modelagem denominado DBDesigner Fork 

(http://sourceforge.net/projects/dbdesigner-fork/). Este software é gratuito e permite a 

modelagem da base de dados através de diagramas que são uma mistura do modelo conceitual de 

entidade e relacionamentos com o modelo relacional. 

2.6. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

 

Para o trabalho de especificação dos requisitos do sistema EASY-SRA, classificaram-se 

os requisitos em duas categorias: requisitos funcionais e requisitos não funcionais (Sommerville, 

2007; Pressman, 2006).  

Seguindo essa classificação, atribuiu-se para cada um dos requisitos funcionais quatro 

atributos. O primeiro atributo – nome - determina o nome do requisito. O segundo atributo – 

descrição - determina qual o comportamento esperado do sistema. O terceiro atributo - requisitos 

funcionais associados - determina quais requisitos funcionais estão relacionados com o requisito 

e o quarto e último atributo - requisitos não funcionais associados - determina quais requisitos 

não funcionais estão relacionados com o requisito.  

Para os requisitos não funcionais atribuíram-se três atributos. Os dois primeiros atributos - 

nome e descrição - são análogos aos mesmos dos requisitos funcionais. O terceiro atributo – 

categoria - determina a categoria de requisito não funcional. A Tabela 4 demonstra um requisito 

que foi classificado como requisito funcional. 
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Tabela 4 - RF-001 Visualizar lista de disciplinas 

RF-001 Visualizar lista de disciplinas 

Atributo Descrição do atributo 

Nome: 
Visualizar lista de disciplinas 

Descrição: 

O EASY-SRA deve permitir que um usuário 

visualize a lista de disciplinas cadastradas por ele 

anteriormente. Os dados que deverão ser 

demonstrados são o ano/semestre da disciplina, 

nome, descrição, data de início e data de fim e 

imagem em miniatura. 

Requisitos Funcionais Associados: 
Nenhum requisito funcional associado. 

 

A Tabela 5 demonstra um requisito que foi classificado como requisito não funcional. 

Tabela 5 - RNF-001 - Interoperabilidade com o Moodle 

RNF-001 - Interoperabilidade com o Moodle 

Atributo Descrição do atributo 

Requisitos Não Funcionais 

Associados: 

RNF-003 - Controle de acesso  

Pré-condição: O requisito só pode ser acessado por 

um usuário previamente autorizado com o perfil de 

professor. 

Nome: 
Interoperabilidade com o Moodle 

Descrição: 

O EASY-SRA deve ser capaz de se integrar ao 

sistema gerenciador de aprendizagem Moodle 

como um plugin acoplável 

Categoria: 
Requisito de interoperabilidade 

Requisitos Não Funcionais 

Associados: 

RNF-003 - Controle de acesso 

Pré-condição: O requisito só pode ser acessado por 

um usuário previamente autorizado com o perfil de 

professor. 
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2.7. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 

 

 Para modelar a utilização do sistema EASY-SRA, utilizaram-se diagramas e 

especificações de casos de uso (Larman, 2005), os quais permitem que se tenha uma visão do 

sistema através da perspectiva dos usuários. 

Como primeira atividade realizada para a elaboração dos casos de uso, definiram-se os 

atores que interagiriam com o sistema. Estes são: 

 

 Professor: Gerenciará as votações que serão utilizadas em sala de aula. 

 Professor Administrador: O professor administrador realizará todas as ações que um 

professor realiza e ainda poderá gerenciar os usuários cadastrados. 

 Aluno: O aluno será responsável por responder as votações criadas por um professor. 

 

A Figura 4 demonstra um dos diagramas de casos de uso elaborados para o sistema. 

Sendo este o para o ator Professor.  
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A maior parte das ações que podem ser realizadas no sistema EASY-SRA são feitas pelo 

ator Professor. Este pode gerenciar disciplinas(visualizar, cadastrar, editar e excluir), gerenciar 

alunos vinculados a uma disciplina (visualizar, adicionar e excluir),  gerenciar questões 

vinculadas a uma disciplina (visualizar,  cadastrar,  editar e excluir) e outras ações relacionas as 

questões.  

 

Figura 4 - Diagrama de casos de uso para o ator professor. Fonte: próprio autor 
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Após a definição dos diagramas de casos de uso, estes foram especificados.  A Tabela 6 

demonstra a especificação do caso de uso Realizar Login. 

 

Tabela 6 - Caso de uso Realizar Login (continua) 

Caso de uso: Realizar Login 

Nome do Caso de uso: Realizar Login 

Caso de uso Geral:  

Ator Principal: Professor, Professor Administrador, Aluno 

Atores Secundários:  

Resumo: Este caso de uso descreve as etapas percorridas por 

um usuário para realizar a autenticação no sistema 

Pré-condições:  

Pós-condições: Usuário autenticado no sistema 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Acessar o sistema.  

 2. Apresentar página inicial com o formulário de 

autenticação. 

3. Preencher campos usuário e senha.  

4. Clicar no botão acessar.  

 5. Validar campos usuário e senha. 

 6. Verificar existência de usuário. 

 7. Criar sessão de usuário. 
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Tabela 6 - Caso de uso Realizar Login (conclusão)  

Caso de uso: Realizar Login 

 8. Redirecionar usuário para a página apropriada para 

seu nível de acesso. 

 8. Redirecionar usuário para a página apropriada para 

seu nível de acesso. 

Restrições: 1. Os campos usuário e senha são de preenchimento 

obrigatório. 

2. O campo usuário deve permitir no máximo 30 

caracteres. 

3. O campo senha deve permitir no máximo 8 

caracteres. 

4. O usuário só pode tentar realizar login 4 vezes. 

Validações e mensagens 

(5) Validar campos usuário e senha:  

a) Se os campos usuário e senha não tiverem sido preenchidos, o sistema deve informar 

ao usuário que ele deve realizar o preenchimento e não permitir a autenticação. 

(6) Verificar existência de usuário: 

a) Se o usuário não for encontrado, o sistema deve informar ao usuário sobre este fato. 

 

2.8. ESPECIFICAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE CLASSE E DE BASE DE DADOS 

 

Após a elaboração dos diagramas e especificações de caso de uso, iniciou-se a elaboração 

do diagrama de classes e do modelo de base de dados.  

Foram identificadas, para elaboração do modelo relacional da base de dados,  as tabelas 

users, disciplines,  registrationrequests, profiles, sessions, emails, images,  polls, votes e 

answers. A tabela users conterá dados dos usuários registrados no sistema. A tabela disciplines 

armazernará dados das disciplinas registradas por usuários. A tabela registrationrequests possuirá 

dados de solicitações de cadastro feitas ao sistema. A tabela profiles armazernará dados relativos 
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aos três perfis de usuário que podem acessar sistema (professor, professor administrador, aluno). 

A tabela sessions conterá as sessões de usuário. A tabela emails possuirá dados dos emails 

enviados para usuários através do sistema.  A tabela images guardará dados das imagens 

registradas para votações ou disciplinas. A tabela polls armazernará dados das votações 

registradas para cada disciplina. A tabela votes guardará dados dos votos submetidos para cada 

questão e a tabela answers armazernará dados das respostas vinculadas a cada voto submetido a 

uma questão. A Figura 5 mostra o modelo relacional da base de dados do EASY-SRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As classes presentes no diagrama de classes do sistema EASY-SRA (Figura 6) seguiram 

as tabelas do modelo relacional de base de dados, somente adicionando algumas classes não 

persistentes como EmailServer, WorksheetGenerator, StatisticsGenerator, Attachment, 

AttachmmentPoll e AttachmentImage responsáveis, respectivamente, por enviar emails dos 

 

Figura 5 - Modelo de base de dados do sistema EASY-SRA. Fonte: próprio autor 
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usuários, gerar arquivos no formato de planilha eletrônica com os dados de uma votação, gerar 

estatísticas de votações, representar um anexo tanto de imagem quanto de votação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Diagrama de classes do sistema EASY-SRA. Fonte: próprio autor 
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2.9. REVISÃO FINAL DA DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS 

 

 Após a criação da documentação de requisitos do EASY-SRA, esta foi revisada 

em busca de erros e ambiguidades que poderiam existir nos requisitos, casos de uso, diagramas 

de classes e modelos de base de dados. Todos os erros e ambiguidades foram eliminados ao 

máximo, para assim criar-se o sistema em cima de uma fundação sólida. 

2.10. ARQUITETURA DO SRA 

 

 O EASY-SRA foi desenvolvido com a utilização do padrão de projeto MVC 

(Model View Controller). Este padrão quebra o problema de desenvolvimento de softwares em 

peças distintas: Model (Modelo), View (Visualização) e Controller (Controlador). O Model 

armazena o estado da aplicação. A View interpreta os dados vindos do Model e apresenta-os ao 

usuário. Finalmente, o Controller processa a entrada do usuário, atualiza o Model ou mostra uma 

nova View (Crawford e Kaplan, 2003).  A Figura 7 apresenta a arquitetura do padrão MVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em aplicações web o padrão MVC é amplamente utilizado, sendo em muitas vezes sua 

configuração como a descrita abaixo: 

 

 

Figura 7 - Arquitetura do padrão MVC. Fonte: próprio autor 
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 Model: classes de entidade, Bancos de dados ou arquivos XML; 

 View: páginas HTML; 

 Controller: classes ou arquivos escritos em alguma linguagem de programação. 

 

2.10.1 ESTRUTURA DE PASTAS DO SISTEMA 

 

A organização da estrutura de pasta do EASY-SRA foi criada para facilitar a utilização do 

padrão MVC na construção deste. A Figura 8 apresenta a estrutura de pastas do EASY-SRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro da pasta class ficam as subpastas controller, dao, exceptions, model e utils. A 

pasta controller é onde ficam as classes referentes à camada de controle do padrão MVC. Na 

pasta dao ficam todas as classes referentes à persistência dos dados das classes do sistema. Na 

pasta exceptions ficam as classes que tratam exceções que podem ocorrer durante a execução do 

sistema. Na pasta model ficam as classes referentes à camada de modelo do padrão MVC. Na 

pasta utils ficam classes auxiliares na execução do sistema. 

Dentro da pasta lib ficam as classes referentes ao framework de desenvolvimento criado 

para auxiliar na codificação do sistema. Esse framework cuida de aspectos como requisições e de 

arquivos HTML. Dentro da pasta log é onde são salvos os arquivos de log de erros do sistema. 

 

Figura 8 - Estrutura de pastas do EASY-SRA. Fonte: próprio autor 
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Dentro da pasta resources é onde ficam os arquivos de recursos do sistema como imagens e 

ícones. Dentro da pasta templates é onde ficam os arquivos referentes à camada de visão do 

padrão MVC. 

2.10.2. FRAMEWORK DE DESENVOLVIMENTO 

 

Apesar de a linguagem PHP possuir vários frameworks para construção de aplicações 

utilizando o paradigma de orientação a objetos (http://www.phpframeworks.com/), buscou-se não 

se prender a nenhum destes e criar um próprio mais simples para desenvolvimento do EASY-

SRA. Essa decisão se deu pelo fato de não haver um framework “padrão” para a linguagem, o 

qual todos os desenvolvedores conheçam. Isso dificultaria as futuras atualizações do sistema por 

outros pesquisadores e interessados que não os conhecessem. 

O framework desenvolvido para o EASY-SRA consiste das seguintes classes principais: 

App.class.php e Template.class.php. A classe App cuida de abstrair as requisições HTTP em 

métodos mais simples de utilizar e fornece métodos para realizar outros tipos de operações. 

Como exemplo de utilização da classe App, imagine que se deseje redirecionar a página atual 

para outra página. Com a utilização desta classe, só é necessário chamar o método 

redirectToPage($page) passando como parâmetro a página a qual se deseja redirecionar. A 

classe Template tem a função de abstrair a manipulação de arquivos HTML que possuam 

marcações específicas, as quais são substituídas por dados oriundos do banco de dados. Como 

exemplo de utilização da classe Template, imagine que se deseje preencher um valor em um 

arquivo HTML. Primeiramente, é necessário criar a marcação dentro deste arquivo, a qual será 

substituída pelo valor. A marcação seguira o seguinte padrão <!--| tvar.valor |-->, onde a 

variável tvar.valor será substituída pelo valor desejado. A seguir é apresentado um exemplo de 

uma classe IndexApp do EASY-SRA, a qual se utiliza das classes App e Template para realizar 

suas ações. A classe IndexApp é utilizada para gerenciar todas as requisições oriundas da tela 

inicial do sistema EASY-SRA. Observe que a classe esta comentada para um melhor 

entendimento de suas ações. 

 

 

         class IndexApp extends App{ 

    public function index(){   

       try{   
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                                 //Obtém a sessão do usuário que fez login no sistema          

        $userSession = $this->getSessionParameter("userSession"); 

          

           if($userSession->isEmpty()){ 

               //Obtém os parâmetros da requisição 

                                    $errorMessage = $this->getRequestParameter("message"); 

               $userName     = $this->getRequestParameter("input_username"); 

             

                                    //Obtém as configurações da aplicação 

               $appConfiguration = new AppConfiguration(); 

          

                                    //Obtém o tipo de navegador utilizado pelo usuário   

               $agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; 

            

               //Verifica se o navegador é de algum dispositivo móvel para modificar                         

//a interface de acordo 

                  if (ereg("iPhone|iPod|BlackBerry|Android |PalmSource)", $agent) !=false){ 

            $template = new      

                                                 Template("templates/tp_mobile/shared","indexview.html"); 

                  }else{ 

                                           $template = new Template("templates/tp_pc/shared", "indexview.html"); 

                  } 

               //Define os parâmetros do arquivo HTML     

               $template->replaceText("css/style_shared.css"    ,  

                                                    "templates/tp_pc/shared/css/style_shared.css"); 

               

               $template->addParameter("emailAuthor" , $appConfiguration 

                                                    ->getConfigParameter("emailauthor")); 

               

                                    $template->addParameter("pageTitle" , $appConfiguration 

                                                    ->getConfigParameter("appname").": Autenticação"); 

        

                                    $template->addParameter("tplautentication" , "Autenticação"); 

               $template->addParameter("tplusername"  , "Usuário"); 

               $template->addParameter("tplpassword" , "Senha");               

  

                $template->addParameter("userName"  , $userName->getValue()); 

             $template->addMessage("errorMessage" , $errorMessage->getValue()); 

          

                                     //Mostra o arquivo HTML no navegador      

                $template->show();              

           }else{ 

                                     //Caso o usuário não tenha feito login, redireciona para a página                                 

//disciplines.php 

                $this->redirectToPage("disciplines.php"); 

           }   

                }catch(GuiException $e){ 

                 //Mensagem de erro 

                                  echo $e->getMessage(); 

       }catch(TemplateException $e){ 

                 //Mensagem de erro 
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                                  echo $e->getMessage();   

                       }catch(DatabaseException $e){ 

                 //Mensagem de erro 

                                  echo $e->getMessage(); 

                 //Salva a mensagem de erro em um arquivo de log 

                                  $log = new Log(CountriesTimeZones::getDefaultTimeZone()); 

                 $log->save("log/log.txt", $e->getMessage()); 

           }catch(BusinessLogicException $e){ 

                  //Mensagem de erro 

                                   echo $e->getMessage(); 

           }         

    } 

          } 

 

Inicialmente, a classe obtém um parâmetro de sessão chamado userSession. Este 

parâmetro é utilizado para verificar se o usuário que esta acessando a página realizou 

previamente a autenticação no sistema. Após obter o parâmetro userSession, a classe verifica se 

este esta vazio. Caso esteja, redireciona o usuário para a página disciplines.php, caso não, obtém 

os parâmetros da requisição message e input_username. O Parâmetro message serve para obter 

da requisição a mensagem que será mostrada para o usuário caso uma autenticação tenha falhado, 

já o parâmetro input_username serve para obter da requisição o nome do usuário que foi 

digitado no campo “Usuário:” da página inicial de autenticação do EASY-SRA.  

Após obter todos os parâmetros da requisição, a classe cria o objeto $appConfiguration. 

Este tem a função de carregar todas as configurações padrões utilizadas pelo sistema.  Depois de 

criar o objeto $appConfiguration, a classe verifica qual é o navegador utilizado pelo usuário. 

Caso o navegador seja de algum dos dispositivos móveis listados, a classe cria o objeto 

$template carregando no conteúdo deste uma interface adaptada para estes dispositivos. Caso 

não, o conteúdo do objeto $template será uma interface padrão para computadores.  

Após criar o objeto $template, a classe define os parâmetros desejados neste objeto e 

utiliza o método show() para mostrar ao usuário o conteúdo da página em seu navegador. Caso 

aconteça algum erro durante a execução da classe, uma exceção é gerada, a qual é capturada pelo 

bloco de comando catch presente na classe. Dependendo do tipo da exceção (GuiException, 

TemplateException, DatabaseException ou BusinessLogicException), uma ação será tomada 

pela classe. Como exemplo, caso a exceção seja do tipo BusinessLogicException, a classe irá 
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mostrar a mensagem obtida da exceção e também utilizar o objeto $log para gravar um arquivo 

de registro com o nome de “log.txt”. 

2.11 PROTOTIPAÇÃO DAS INTERFACES DO SISTEMA 

 

Antes de implementar os arquivos HTML referentes as interfaces do EASY-SRA, 

protótipos foram criados para facilitar a visualização estas deveriam ser. A Figura 9 demonstra 

um dos protótipos desenvolvidos para a o EASY-SRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Protótipo da tela de redefinição de password do EASY-SRA. Fonte: próprio autor 
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A partir dos protótipos, as interfaces foram implementadas através de arquivos HTML, 

sendo o resultado de uma das interfaces já implementada apresentado na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. ESTÁGIO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 

 No momento da finalização da escrita deste trabalho, o EASY-SRA já apresentava 

as principais funcionalidades necessárias para a realização do estudo de caso. As funcionalidades 

que já se encontram funcionando são: 

 

 Autenticação de usuário; 

 Cadastro de um novo usuário no sistema; 

 

Figura 10 - Versão final da tela de login do EASY-SRA. Fonte: próprio autor 
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 Listagem das disciplinas cadastradas; 

 Edição de uma disciplina cadastrada; 

 Exclusão de uma disciplina cadastrada; 

 Edição dos dados pessoais de um usuário; 

 Listagem dos usuários cadastrados no sistema; 

 Listagem dos logs de acesso dos usuários; 

 Gerência de usuários vinculados a uma disciplina; 

 Listagem de questões vinculadas a uma disciplina; 

 Cadastro de um novo questionamento; 

 Edição dos dados de um questionamento cadastrado; 

 Exclusão de um questionamento; 

 Abertura de um questionamento para votação pelos estudantes; 

 Captura das respostas enviadas pelos estudantes na votação; 

 

Pretende-se continuar sempre atualizando o sistema EASY-SRA. Portanto, outras 

funcionalidades que foram elencadas e especificadas, mas ainda não foram implementadas serão 

adicionadas ao sistema futuramente. 

 2.13. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste capítulo, foi apresentado o processo de elaboração e detalhes da construção do 

EASY-SRA, o sistema utilizado para a realização do estudo de caso deste trabalho. Após a 

análise dos SRA existentes para levantar suas características e funcionalidades, essas foram 

registradas, especificadas e o sistema construído a partir delas. Também foram mostradas as 

técnicas de engenharia de software utilizadas no processo de modelagem e construção do EASY-

SRA como também aspectos referentes à sua arquitetura, além de protótipos de interface e 

versões finais das interfaces do sistema. Por último, foi apresentado o estado atual do 

desenvolvimento do sistema e perspectivas futuras de atualizações. Atualmente, o sistema EASY-

SRA se encontra disponível no endereço (www.easy-ars.net/br/~easyars/app). 
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Após o processo de modelagem e construção do EASY-SRA, buscou-se utilizá-lo em um 

contexto real de sala de aula como ferramenta de apoio na realização do estudo de caso deste 

trabalho. O capítulo seguinte (Capítulo 3) mostra toda a metodologia do estudo de caso para 

avaliação da aceitação e dos impactos na aprendizagem do SRA. 
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3.METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 

 

O Capítulo 3 tem o objetivo de apresentar a metodologia de trabalho utilizada no estudo 

de caso. O capítulo inicia, na Seção 3.1, apresenta a descrição da metodologia empregada para a 

execução do estudo de caso deste trabalho. Por último, na Seção 3.2, apresenta as considerações 

finais. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA  

 

 A metodologia do estudo de caso empregado para avaliar os impactos dos SRA foi 

baseada em (Mantikayan et. al, 2013), com algumas adaptações como, por exemplo, a ausência 

do método observacional e da avaliação através do Open Coding Process (Strauss e Corbin, 

1998).  Este artigo foi utilizado como base para a metodologia por ser atual e seguir o padrão 

encontrado na maior parte dos artigos que analisam a utilização dos SRA. 

 Duas turmas do quarto e quinto períodos de uma instituição de ensino superior da 

cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, foram selecionadas, sendo estas denominadas para 

fins deste estudo: Turma 1 e Turma 2. A quantidade de alunos que somados de cada uma das 

turmas e que participaram do estudo foi (n=31). 

 Duas aulas sobre tópico “Sistema Operacional Linux”, na disciplina de Sistemas 

Operacionais, a qual faz parte do currículo acadêmico dessas duas turmas foram ministradas.  Em 

cada um dos dois dias de aula, as turmas foram separadas em dois grupos: comparação e controle. 

O grupo de controle recebia o conteúdo de aula com a utilização do SRA, enquanto o grupo de 

comparação recebia o mesmo conteúdo de aula ministrado ao grupo de controle, só que de forma 

tradicional.  

No decorrer do estudo de caso, cada uma das turmas teve a oportunidade de ser tanto o 

grupo de comparação quanto o grupo de controle. Isso evitou que desvios nos resultados 

ocorressem devido a diferenças individuais de conhecimento dos estudantes em cada turma.  

Enquanto uma turma recebia o conteúdo sobre o sistema operacional Linux, outra turma estava 

realizando outra atividade não relacionada ao conteúdo ministrado na aula, sendo depois invertida 

a ordem destas. A Tabela 7 demonstra a distribuição das duas turmas durante os dois dias de aula. 
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Tabela 7 - Distribuição das aulas entre as turmas nos dois dias do estudo 

 Primeiro dia Segundo dia 

Horário Turma 1 

(Controle) 

Turma 2 

(Comparação) 

Turma 1 

(Comparação) 

Turma 2  

(Controle) 

19h15min às 

20h30min 

Aula ministrada 

com o SRA 

Atividade não 

relacionada 

Atividade não 

relacionada 

Aula 

ministrada 

com o SRA 

20h45m às 

22h00min 

Atividade não 

relacionada 

Aula ministrada 

sem o SRA 

Aula ministrada 

sem o SRA 

Atividade não 

relacionada 

 

Na turma que utilizou o SRA durante a aula, a cada vinte minutos de aula foram 

apresentadas perguntas relacionadas que deveriam ser respondidas através do SRA. Apresentar as 

perguntas a cada vinte minutos impedia a dispersão da atenção dos estudantes, sendo uma técnica 

de segmentação de aulas longas bastante utilizada com SRA (Key et. al., 2010). Essas perguntas 

foram apresentadas aos estudantes através de um projetor conectado ao computador do professor, 

no qual estava rodando o SRA, e podiam ser respondidas através ou do computador ou do 

smartphone, caso o aluno possuísse um. As Figuras 11 e 12 demonstram capturas das telas do 

SRA com exemplos de duas das questões apresentadas durante as aulas ministradas neste estudo. 
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Figura 11 - Primeira captura de tela do SRA. Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 12 - Segunda captura de tela do SRA. Fonte: próprio autor 
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Como demonstrado na Figura 11, os alunos tiveram que responder a pergunta “O que os 

eixos vertical e horizontal representam respectivamente na figura a direita”, enquanto que, como 

demonstrado na Figura 12, os estudantes tiveram que responder a pergunta “O interpretador de 

comandos pode executar comandos lidos a partir de:”. Em cada uma das perguntas, quatro opções 

de resposta foram disponibilizadas, indo de A à D, as quais poderiam ser selecionadas pelo 

estudante.  

Logo abaixo de cada opção era demonstrada a porcentagem de votos recebidos por esta, 

permitindo dessa forma que os estudantes tivessem um retorno visual da tendência de respostas 

da turma e pudessem comparar com as suas próprias. Cada pergunta também recebia um tempo 

limite onde os estudantes, dentro deste, podiam votar. Esse tempo limite passava a correr de 

forma decrescente a partir do momento em que o professor clicava no botão Iniciar presente no 

menu de opções do lado direito da votação. O professor também poderia parar a votação antes do 

tempo previsto clicando no botão Parar ou poderia limpar as porcentagens e os resultados 

clicando no botão Limpar.  Nas perguntas apresentadas nas Figuras 1 e 2, os tempos limite de 

respostas de cada votação foram, respectivamente, 20 e 60 segundos.  

Os estudantes puderam responder as questões tanto usando um computador quanto um 

smartphone. Dependendo do dispositivo utilizado por estes, uma interface diferenciada era 

apresentada pelo SRA, facilitando assim a interação. As Figuras 13 e 14 demonstram as 

interfaces de clicadores dos estudantes tanto no smartphone quanto no computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Interface de respostas para smartphones. Fonte: próprio autor 
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Figura 13 – Interface de respostas para computadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o término da votação e os estudantes visualizarem a porcentagem de votos que cada 

uma das opções recebeu, a resposta correta não foi apresentada a eles. Ao invés disso, foi 

solicitado que estes se juntassem em pares para discutirem sobre os votos de cada um. Essa 

metodologia de ensino baseou-se na técnica de instrução em pares apresentada em (Beatty, 2004). 

Após a discussão, a questão foi reaberta, permitindo que os estudantes respondessem novamente, 

sendo percebida uma mudança da porcentagem de respostas de cada opção após a discussão. 

Somente após a segunda votação é que a resposta correta foi dita pelo professor aos estudantes. 

Este processo se repetiu durante todo o decorrer da aula.  

Ao final de cada aula foi aplicada uma prova de quatro e cinco questões, respectivamente, 

sobre o conteúdo ministrado.  Essa prova teve a função de avaliar o nível de entendimento do 

conteúdo tanto na turma a qual a aula foi ministrada com a utilização do SRA quanto na turma a 

qual a aula foi ministrada através do método tradicional de ensino (as duas provas aplicadas com 

os estudantes podem ser encontradas no Apêndice A).  

Ao final do estudo, um questionário de 14 questões baseado na escala Likert (Likert, 

1932) foi respondido pelos estudantes das duas turmas para avaliar a atitudes destes em relação à 

utilização do SRA durante as aulas (esse questionário também pode ser encontrado no Apêncice 

B).  

 

 

Figura 14 - Interface de respostas para computadores. Fonte: próprio autor 
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3.2 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, foi apresentada a metodologia de trabalho utilizada no estudo de caso 

realizado para avaliar a aceitação e os impactos na aprendizagem da utilização de um SRA em 

uma instituição de ensino superior no estado da Paraíba. Aspectos referentes às referências 

utilizadas como base e as tarefas realizadas em sala de aula com os estudantes foram 

demonstradas. Por último, a forma de avaliação dos resultados também foi demonstrada.  

A partir dessa metodologia, o trabalho de levantamento e análise dos resultados pode ser 

realizado. O próximo capítulo (capítulo 4) apresenta os resultados levantados e analisados a partir 

do estudo de caso realizado. 
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4.AVALIANDO A UTILIZAÇÃO DO SRA 

 

O Capítulo 4 tem o objetivo de apresentar os impactos na aprendizagem resultantes da 

utilização de um SRA em uma instituição de ensino superior do estado da Paraíba. O capítulo 

inicia, na Seção 4.1, discutindo os resultados obtidos a partir do estudo de caso. Na Seção 4.2, 

discute os desafios enfrentados na utilização do SRA.  Por último, na Seção 4.3, apresenta as 

considerações finais. 

  

4.1. RESULTADOS 

 

 Os resultados das provas realizadas ao final das aulas e do questionário respondido 

pelos alunos, tanto do grupo de controle quanto do grupo de comparação, foram sumarizados, 

tabelados e analisados de forma comparativa e quantitativa para obter a aceitação e os impactos 

da utilização do SRA.  As seções a seguir apresentam os resultados das análises comparativa e 

quantitativa. 

 

4.1.1. ANÁLISE COMPARATIVA 

  

As Figuras 15 e 16 demonstram os resultados obtidos a partir das avaliações realizadas 

com a Turma 1, tanto no dia em que ela foi o grupo de controle quanto o grupo de comparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 - Notas - Turma 1 – Primeira aula - Grupo de controle. Fonte: próprio autor 
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Realizando uma comparação direta entre os resultados obtidos em uma mesma turma nos 

dois dias de aulas, percebeu-se que quando a Turma 1 foi o grupo de controle, ou seja, utilizou o 

SRA, sua média geral das questões corretas (4,50) e a média geral das notas (9,00) foram 

superiores aos mesmos valores obtidos quando esta mesma turma foi o grupo de comparação 

(1,90 e 4,55).  

 Estes valores já poderiam demonstrar um ganho de desempenho entre os 

estudantes de uma mesma turma nas aulas ministradas com a utilização dos SRA em detrimento 

daquelas as quais esse não foi utilizado, mas os valores apresentados nas Figuras 17 e 18 logo 

abaixo contradizem a percepção obtida nas Figuras 15 e 16.  

 

 

 

 

 

Figura 16 - Notas – Turma 1 – Segunda aula - Grupo de comparação. Fonte: próprio autor 
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Figura 17 - Notas - Turma 2 – Primeira aula - Grupo de comparação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Notas – Turma 2 – Primeira aula - Grupo de comparação. Fonte: próprio autor 
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Figura 18 - Notas - Turma 2 – Segunda aula - Grupo de controle. Fonte: próprio autor 
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Quando foram comparados os valores das médias gerais de questões corretas e notas da 

Turma 2 (Figuras 17 e 18) nos dois dias de aula do estudo, percebeu-se um decrescimento do 

desempenho da turma na avaliação da aula em que esta foi o grupo de controle (de 9,00 para 5,83 

e de 4.44 para 2,33). Essa constatação vai de encontro com a realizada antes em relação à Turma 

1.  

Analisando esta constatação, percebeu-se que esse decréscimo de desempenho também 

ocorreu de forma significativa na Turma 1 (de 9,00 para 4,55 e de 4,50 para 1,90). Portanto, 

acreditamos que essa diminuição da média de questões corretas e notas se deveram mais a 

complexidade do assunto e do nível de dificuldade mais elevado da avaliação aplicada no 

segundo dia de aula, do que realmente por conta da utilização do SRA.   

Para corroborar ainda mais esse entendimento, percebeu-se também que, realizando-se 

uma comparação entre turmas diferentes no mesmo dia de aula, as que tiveram aulas utilizando o 

SRA obtiveram uma pontuação ligeiramente superior as que não utilizaram. Como exemplo, 

podemos tomar os resultados obtidos no primeiro dia do estudo. Neste dia, a Turma 1, que foi o 

grupo de controle, obteve uma média de 4,50 de questões corretas e de 9,00 de notas, enquanto 

que a Turma 2, que foi o grupo de comparação, obteve uma média de 4,00 de questões corretas e 

de 9,00 de notas, indicando uma tendência de crescimento no desempenho das turmas com a 

utilização do SRA. No segundo dia do estudo, a Turma 1, que foi o grupo de comparação, obteve 

uma média de 1,90 de questões corretas e 4,55 de notas, enquanto que a Turma 2, que foi o grupo 

de controle, obteve uma média de 2,33 de questões corretas e 5,83 de notas. 

 

4.1.2. ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

 Ao final do estudo de caso, os estudantes tiveram que responder a um questionário 

de 14 declarações sobre a utilização do SRA nas aulas.   

As declarações foram divididas de acordo com alguns impactos tanto positivos  quanto 

negativos da utilização dos SRA elencados em (Kay e LeSage, 2009; Key et. al., 2010), sendo 

eles: aumento da presença em sala de aula; aumento da atenção; anonimidade; engajamento; 

aumento da interação; discussão em sala de aula; qualidade do aprendizado; obtenção de rápido 

retorno de aprendizagem; comparar respostas uns com os outros; confusão em discussões em sala 

de aula; e monitoramento. Para cada declaração, foi utilizada uma escala Likert (Likert, 1932) de 



65 
 

seis pontos, tendo para cada uma das alternativas sido definido um valor numérico, sendo estes: 

discordo fortemente=1; discordo=2; discordo levemente=3; concordo levemente=4; concordo=5; 

concordo fortemente=6.  Nas seções a seguir são demonstrados os resultados obtidos para cada 

uma das declarações. 

 

4.1.2.1. AUMENTO DA PRESENÇA EM SALA DE AULA 

 

No âmbito do impacto positivo no aumento da presença em sala de aula, a declaração 

“Percebi que houve um aumento da presença em sala de aula nas aulas em que foram utilizados 

sistemas de resposta à audiência” foi proposta aos estudantes. A Figura 19 demonstra os 

resultados obtidos a partir desta declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note na Figura 19 que 12% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 45% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 22% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 9% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 

6% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 3% dos votos foram dados à alternativa 

 

Figura 19 - Resultados da primeira declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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“discordo fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 80%, enquanto 

que a porcentagem de votos para as opções “discordo” foi de 19%, demonstrando uma 

confirmação do impacto positivo para a presença em sala de aula apresentado em (Burnstein e 

Lederman, 2001; Greer e Heaney, 2004; Caldwell, 2007). 

 

4.1.2.2. AUMENTO DA ATENÇÃO 

 

No âmbito do impacto positivo no aumento da atenção, a declaração “Senti-me mais 

atento ao conteúdo apresentado em sala de aula com a utilização de sistemas de resposta à 

audiência” foi proposta aos estudantes. A Figura 20 demonstra os resultados obtidos a partir desta 

declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba na Figura 20 que 35% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 35% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 19% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 2% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 

6% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 0% dos votos foram dados à alternativa 

 

Figura 20 - Resultados da segunda declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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“discordo fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 90%, enquanto 

que a quantidade de votos para as opções “discordo” foi de 9%, demonstrando também uma 

confirmação do impacto positivo para o aumento da atenção apresentado em (D’Inverno et. al., 

2003; Latessa e Mouw, 2005). 

 

4.1.2.3. ANONIMIDADE 

 

No âmbito do impacto positivo na anonimidade, a declaração “Senti-me mais confortável 

para participar e responder as perguntas em sala de aula, já que não foi necessário identificar 

minha resposta para a turma com a utilização de sistemas de resposta à audiência” foi proposta 

aos estudantes. A Figura 21 demonstra os resultados obtidos a partir desta declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atente para o fato na Figura 21 de que 35% dos votos foram dados à alternativa 

“concordo fortemente”, 45% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 0% foram dados à 

 

Figura 21 - Resultados da terceira declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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alternativa “concordo levemente”, 12% dos votos foram dados à alternativa “discordo 

levemente”, 6% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 0% foram dados à alternativa 

“discordo fortemente”. A porcentagem de votos que foram dados às opções “concordo” foi de 

80%, enquanto que a porcentagem de votos que dados às opções “discordo” foi 19%, 

demonstrando também uma confirmação do impacto positivo para a anonimidade apresentado em 

(Draper e Brown, 2004; Jones et. al., 2001). 

 

4.1.2.4. ENGAJAMENTO 

 

No âmbito do impacto positivo no engajamento, a declaração “Senti-me mais engajado, 

por contas dos retornos visuais recebidos, nos conceitos discutidos e apresentados em sala de aula 

com a utilização de sistemas de resposta à audiência.” foi proposta aos estudantes. A Figura 22 

demonstra os resultados obtidos a partir desta declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Resultados da quarta declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 

 

1 
2 2 

9 

14 

3 

0 

5 

10 

15 

DISCORDO 
FORTEMENTE=1 

DISCORDO=2 DISCORDO 
LEVEMENTE=3 

CONCORDO 
LEVEMENTE=4 

CONCORDO=5 CONCORDO 
FORTEMENTE=6 

4). Senti-me mais engajado, por contas dos 
retornos visuais recebidos, nos conceitos 

discutidos e apresentados em sala de aula com 
a utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 



69 
 

De acordo com a Figura 22, 9% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 45% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 29% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 6% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 

6% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 3% dos votos foram dados à alternativa 

“discordo fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 83%, enquanto 

que a porcentagem de votos para as opções “discordo” foi 16%, demonstrando também uma 

confirmação do impacto positivo apresentado em (Simpson e Oliver, 2007; Preszler et. al., 2007). 

 

4.1.2.5. AUMENTO DA INTERAÇÃO 

 

No âmbito do impacto positivo no aumento da interação, as declarações “Senti uma 

melhor articulação e organização dos meus pensamentos em sala de aula com a utilização de 

sistemas de resposta à audiência.” e “Senti maior vontade de fazer perguntas em sala de aula com 

a utilização de sistemas de resposta à audiência.” foram propostas aos estudantes. As Figuras 23 e 

24 demonstram os resultados obtidos a partir destas declarações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Resultados da quinta declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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Observe na Figura 23 que 12% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 32% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 29% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 19% dos votos foram dados à alternativa “discordo 

levemente”, 6% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 0% dos votos foram dados à 

alternativa “discordo fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 74%, 

enquanto que a porcentagem de votos para as opções “discordo” foi 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe na Figura 24 que 12% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 22% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 19% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 22% dos votos foram dados à alternativa “discordo 

levemente”, 19% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 3% dos votos foram dados à 

alternativa “discordo fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 54%, 

enquanto que a porcentagem de votos para as opções “discordo” foi 45%.  Os resultados obtidos 

através das duas declarações demonstraram também uma confirmação dos impactos positivos 

para o aumento da interação apresentados em (Siau et. al., 2006; Freeman et. al., 2007; Sharma 

et. al., 2005; Beatty, 2004). 

 

 

Figura 24 - Resultados da sexta declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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4.1.2.6. DISCUSSÃO EM SALA DE AULA 

 

No âmbito do impacto positivo na discussão em sala de aula, a declaração “Senti que 

houve um aumento na quantidade e na qualidade das discussões sobre o conteúdo ministrado em 

sala de aula com a utilização de sistemas de resposta à audiência.” foi proposta aos estudantes. A 

Figura 25 demonstra os resultados obtidos a partir desta declaração. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba através da Figura 25 que 16% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 38% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 25% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 9% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 

9% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 0% dos votos foram dados à alternativa 

“discordo fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 83%, enquanto 

que a porcentagem de votos para as opções “discordo” foi 19%, demonstrando também uma 

 

Figura 25 - Resultados da sétima declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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confirmação do impacto positivo para a discussão em sala de aula apresentado em (Jones et. al., 

2001; Brewer, 2004). 

 

4.1.2.7. QUALIDADE DO APRENDIZADO 

 

No âmbito do impacto positivo na qualidade do aprendizado, as declarações “Senti um 

aumento na qualidade do meu aprendizado em sala de aula com a utilização de sistemas de 

resposta à audiência.”, “Pude encadear melhor meus pensamentos sobre os conceitos importantes 

do conteúdo ministrado em sala de aula com a utilização de sistemas de resposta à audiência.” e 

“A redução da quantidade de conteúdo coberto pelo professor em sala de aula foi compensada 

pela maior profundidade de entendimento do conteúdo com a utilização de sistemas de resposta à 

audiência.” foram propostas aos estudantes. As Figuras 26, 27 e 28   demonstram os resultados 

obtidos a partir destas declarações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Resultados da oitava declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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Note pela Figura 26 que 22% dos votos foram dados à alternativa “concordo fortemente”, 

41% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 29% dos votos foram dados à alternativa 

“concordo levemente”, 3% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 0% dos 

votos foram dados à alternativa “discordo” e 3% dos votos foram dados à alternativa “discordo 

fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 93%, enquanto que a 

porcentagem de votos para as opções “discordo” foi 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da Figura 27, podemos perceber que 16% dos votos foram dados à alternativa 

“concordo fortemente”, 32% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 25% dos votos 

foram dados à alternativa “concordo levemente”, 9% dos votos foram dados à alternativa 

“discordo levemente”, 16% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 0% dos votos foram 

dados à alternativa “discordo fortemente”. A porcentagem de votos para às opções “concordo” 

foi 74%, enquanto que a porcentagem de votos para as opções “discordo” foi 25%. 

 

 

Figura 27 - Resultados da nona declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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Pela Figura 28 podemos perceber que 19% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 41% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 16% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 9% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 

12% dos votos foram dados à alternativa “discordo” e 0% dos votos foram dados a alternativa 

“discordo fortemente”. A porcentagem de votos para as opções “concordo” foi 77%, enquanto 

que a porcentagem de votos para às opções “discordo” foi sete (22%). Os resultados obtidos 

através das três declarações demonstraram também uma confirmação dos impactos positivos para 

a qualidade de aprendizado apresentados em (Elliot, 2003; Hatch et. al., 2005; Uhari et. al., 

2003). 

 

4.1.2.8. OBTENÇÃO DE RÁPIDO RETORNO DE APRENDIZAGEM 

 

No âmbito do impacto positivo na obtenção de rápido retorno de aprendizagem, a 

declaração “Senti um rápido feedback (retorno) sobre o meu desempenho de aprendizagem com 

 

Figura 28 - Resultados da décima declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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utilização de sistemas de resposta à audiência.” foi proposta aos estudantes. A Figura 29  

demonstra os resultados obtidos a partir desta declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da Figura 29, podemos perceber que 19% dos votos foram dados à alternativa 

“concordo fortemente”, 38% dos votos foram dados à alternativa “concordo”,  29% dos votos 

foram dados à alternativa “concordo levemente”, 12% dos votos foram dados à alternativa 

“discordo levemente” e 0% dos votos foram dados às alternativas “discordo” e “discordo 

fortemente”. A porcentagem de votos para às opções “concordo” foi 87%, enquanto a 

porcentagem de votos para as opções “discordo” foi 12%, demonstrando também uma 

confirmação do impacto positivo para a obtenção de rápido retorno de aprendizagem apresentado 

em (Cline, 2006; Draper et. al., 2002). 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Resultados da décima primeira declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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4.1.2.9. COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS UNS COM OS OUTROS 

 

No âmbito do impacto positivo na comparação das respostas uns com os outros, a 

declaração “Gostei de comparar minhas respostas com os meus colegas em sala de aula logo após 

utilização de sistemas de resposta à audiência.” foi proposta aos estudantes. A Figura 30  

demonstra os resultados obtidos a partir desta declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba na Figura 30 que 41% dos votos foram dados à alternativa “concordo 

fortemente”, 35% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 19% dos votos foram dados à 

alternativa “concordo levemente”, 3% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 

0% dos votos foram dados às alternativas “discordo” e “discordo fortemente”. A porcentagem de 

votos para às opções “concordo” foi 87%, enquanto que a porcentagem de votos para às opções 

“discordo” foi 12%, demonstrando também uma confirmação do impacto positivo da comparação 

das respostas uns com os outros apresentado em (Burton, 2006). 

 

  

 

Figura 30 - Resultados da décima segunda declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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4.1.2.10. CONFUSÃO EM DISCUSSÕES EM SALA DE AULA 

 

No âmbito do impacto negativo da confusão em discussões em sala de aula, a declaração 

“Senti-me distraído dos conceitos apresentados em sala de aula por conta das discussões sobre o 

conteúdo iniciadas com a utilização de sistemas de resposta à audiência.” foi proposta aos 

estudantes. A Figura 31 demonstra os resultados obtidos a partir desta declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note na Figura 31 que 3% dos votos foram dados à alternativa “concordo fortemente”, 

9% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 12% dos votos foram dados à alternativa 

“concordo levemente”, 19% dos votos foram dados à alternativa “discordo levemente”, 41% dos 

votos foram dados às alternativas “discordo” e 12% dos votos foram dados à alternativa 

“discordo fortemente”. A porcentagem de votos para às opções “concordo” foi 25%, enquanto 

que a quantidade de votos para às opções “discordo” foi vinte e três (74%), demonstrando uma 

negação do impacto negativo para a confusão em discussões em sala de aula apresentado em 

(Nicol e Boyle, 2003). 

 

 

 

Figura 31 - Resultados da décima terceira declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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4.1.2.11. MONITORAMENTO 

 

No âmbito do impacto negativo do monitoramento, a declaração “Não me senti 

confortável tendo minhas respostas monitoradas em sala de aula com a utilização de sistemas de 

resposta à audiência.” foi proposta aos estudantes. A Figura 32 demonstra os resultados obtidos a 

partir desta declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser constatado pela Figura 32, 0% dos votos foram dados à alternativa 

“concordo fortemente”, 6% dos votos foram dados à alternativa “concordo”, 6% dos votos foram 

dados à alternativa “concordo levemente”, 12% dos votos foram dados à alternativa “discordo 

levemente”, 45% dos votos foram dados às alternativas “discordo” e 29% dos votos foram dados 

à alternativa “discordo fortemente”. A porcentagem de votos para às opções “concordo” foi 12%, 

enquanto que a porcentagem de votos para às opções “discordo” foi 87%, demonstrando uma 

negação do impacto negativo para o monitoramento apresentado em (Kay et. al., 2010; Caldwell. 

2007). 

 

Figura 32 - Resultados da décima quarta declaração da escala Likert. Fonte: próprio autor 
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A Tabela 8 agrupa a quantidade de respostas que cada item de todas as declarações junto 

com uma média das respostas para cada declaração. As siglas DF, D, DL, CL, C, CF e M 

significam, respectivamente, “Discordo Fortemente”, “Discordo”, “Discordo Levemente”, 

“Concordo Levemente”, “Concordo”, “Concordo Fortemente” e “Moda”. A moda foi calculada 

como o resultado que mais apareceu nas respostas de cada uma das declarações do questionário.  

 

Tabela 8 - Agrupamento dos resultados do questionário da escala Likert (continua) 

DECLARAÇÕES DF=1 D=2 DL=3 CL=4 C=5 CF=6 M 

1). Percebi que houve um aumento da 

presença em sala de aula nas aulas em que 

foram utilizados sistemas de resposta à 

audiência 

1 2 3 7 14 4 5 

2). Senti-me mais atento ao conteúdo 

apresentado em sala de aula com a utilização 

de sistemas de resposta à audiência. 

0 2 1 6 11 11 5 e 6 

3). Senti-me mais confortável para participar 

e responder as perguntas em sala de aula, já 

que não foi necessário identificar minha 

resposta para a turma com a utilização de 

sistemas de resposta à audiência. 

0 2 4 0 14 11 5 

4). Senti-me mais engajado, por contas dos 

retornos visuais recebidos, nos conceitos 

discutidos e apresentados em sala de aula 

com a utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

1 2 2 9 14 3 5 

5). Senti uma melhor articulação e 

organização dos meus pensamentos em sala 

de aula com a utilização de sistemas de 

resposta à audiência 

0 2 6 9 10 4 5 

6). Senti maior vontade de fazer perguntas 

em sala de aula com a utilização de sistemas 

de resposta à audiência. 

1 6 7 6 7 4 5 
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Tabela 8 – Agrupamento dos resultados do questionário da escala Likert (conclusão) 

DECLARAÇÕES DF=1 D=2 DL=3 CL=4 C=5 CF=6 M 

7). Senti que houve um aumento na 

quantidade e na qualidade das discussões 

sobre o conteúdo ministrado em sala de aula 

com a utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

0 3 3 8 12 5 5 

8). Senti um aumento na qualidade do meu 

aprendizado em sala de aula com a utilização 

de sistemas de resposta à audiência. 

1 0 1 9 13 7 5 

9). Pude encadear melhor meus pensamentos 

sobre os conceitos importantes do conteúdo 

ministrado em sala de aula com a utilização 

de sistemas de resposta à audiência. 

0 5 3 8 10 5 5 

10). A redução da quantidade de conteúdo 

coberto pelo professor em sala de aula foi 

compensada pela maior profundidade de 

entendimento do conteúdo com a utilização 

de sistemas de resposta à audiência. 

1 0 1 9 13 7 5 

11). Senti um rápido feedback (retorno) 

sobre o meu desempenho de aprendizagem 

com utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

0 0 4 9 12 6 5 

12). Gostei de comparar minhas respostas 

com os meus colegas em sala de aula logo 

após utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

0 0 1 6 11 13 6 

13). Senti-me distraído dos conceitos 

apresentados em sala de aula por conta das 

discussões sobre o conteúdo iniciadas com a 

utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

4 13 6 4 3 1 2 

14). Não me senti confortável tendo minhas 

respostas monitoradas em sala de aula com a 

utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

9 14 4 2 2 0 2 
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Tomando como exemplo a declaração “1) Percebi que houve um aumento da presença em 

sala de aula nas aulas em que foram utilizados sistemas de resposta à audiência”, percebe-se que 

sua moda teve o valor de 5, entrando em concordância com a maior parte das declarações, onde 

este também foi o valor de suas modas. Este é um resultado que confirma o impacto positivo. 

Os resultados coletados a partir do questionário indicaram uma tendência de aceitação 

positiva dos estudantes em relação aos SRA, como também que eles acreditam que os benefícios 

elencados na literatura se mostraram verdadeiros ao se utilizar os SRA para ministrar conteúdos 

para eles. 

 

4.2. DESAFIOS NA UTILIZAÇÃO DO SRA 

  

Os desafios encontrados na realização do estudo de caso com o EASY-SRA foram 

relacionados a problemas de infraestrutura da instituição de ensino onde a pesquisa foi realizada e 

a maior carga de trabalho para o professor gerada pela utilização SRA. 

No primeiro e segundo dias do estudo, várias vezes a internet da instituição parou de 

funcionar, o que impediu a coleta de respostas durante algum tempo da aula, gerando problemas 

também na contabilização destas. Como a internet muitas vezes demorava muito para enviar as 

requisições para o servidor onde o EASY-SRA estava hospedado, o tempo estipulado para cada 

questão muitas vezes terminava sem a resposta dos estudantes terem sido contabilizadas 

totalmente.  Por esse motivo, as respostas dos estudantes tinham que ser coletadas várias vezes 

para que fossem contabilizadas completamente. Isso gerou frustração entre os estudantes e 

diminuiu o tempo disponível para discussão e respostas às dúvidas e dificuldades destes. 

Outro problema se deu devido a problemas na internet sem fio da instituição de ensino.  

Ela se distribuía de forma desigual por todo o campus da instituição, tendo pontos onde ela 

funcionava com velocidade regular e em outros pontos funcionava com uma velocidade 

insatisfatória. Na sala de laboratório onde foi realizado o estudo de caso, a internet sem fio do 

campus se encaixava no segundo caso, fazendo com que os estudantes que possuíam 

smartphones respondessem as questões utilizando a própria rede proprietária da operadora 

contratada por estes.  

Isso também foi um motivo de descontentamento para alguns dos estudantes, pois alguns 

deles não puderam responder as perguntas utilizando seus smartphones por não possuírem uma 



82 
 

conexão a internet proprietária vinculada a estes e a conexão sem fio da instituição de ensino não 

oferecer a velocidade necessária para a utilização do sistema. 

Na parte de problemas relacionados maior carga de trabalho para o professor, pode-se 

perceber que para poder utilizar o SRA, o professor necessitava criar as questões que seriam 

utilizadas antes da aula e administrar o tempo de aula reduzido por conta da aplicação destas 

questões.  Esse gerenciamento do tempo em sala de aula pode ser difícil para professores 

inexperientes e o tempo necessário para a criação das questões pode ser um empecilho aqueles 

com pouco tempo disponível para preparar as aulas, como normalmente ocorre em instituições de 

ensino brasileiras, onde o professor assume várias disciplinas para melhorar a sua remuneração.  

Acreditamos que, se a instituição de ensino dispusesse de uma infraestrutura de rede mais 

adequada e os professores tivessem uma carga horária de trabalho menos desgastante, o estudo de 

caso realizado neste trabalho teria sido realizado sem maiores preocupações. Essa constatação 

demonstra que possíveis grandes desafios que pesquisadores que desejem aprofundar-se na 

avaliação dos SRA em uma instituição de ensino no Brasil enfrentarão, serão problemas 

relacionados às infraestruturas deficitárias existentes nas instituições de ensino e o excesso de 

carga de trabalho existente nelas. 

 

4.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados do estudo de caso realizado para avaliar 

a aceitação e os impactos na aprendizagem da utilização de um SRA em uma instituição de 

ensino superior no estado da Paraíba. Análises comparativas e quantitativas foram realizadas a 

partir de dados obtidos a partir de avaliações e questionários. A partir destas análises, percebeu-se 

uma aceitação dos estudantes a utilização dos SRA e que os impactos elencados na literatura da 

utilização dos SRA se fizeram presentes. Por último, foram apresentados os desafios enfrentados 

na utilização do SRA.  

Após a realização do estudo de caso, uma percepção mais ampla das possibilidades de 

utilização dos SRA no contexto educacional brasileiro se abriu. O próximo capítulo (capítulo 5) 

apresenta as considerações finais sobre o estudo, trabalhos futuros e conclusões. 
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5.CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

 

5.1. DISCUSSÕES  

 

A partir da análise comparativa, percebeu-se uma tendência de crescimento do 

desempenho de aprendizagem dos estudantes com a utilização do SRA e, a partir da análise 

quantitativa, se confirmou os impactos positivos elencados em vários estudos sobre a utilização 

de SRA no mundo todo, sendo agora esta confirmação realizada no contexto de uma instituição 

de ensino superior brasileira. Além da constatação do impacto positivo no desempenho e também 

da aceitação do SRA, também se percebeu, a partir de comentários dos estudantes, uma aceitação 

destes em relação à utilização do SRA no ambiente de sala de aula e um desejo destes que este 

continue sendo utilizado.  

Este estudo também constatou que, apesar de Beatty (2004), Bergtrom (2006) e Cline 

(2006) afirmarem que os SRA têm impactos maiores em salas de aulas com cinquenta ou mais 

estudantes, um SRA foi utilizado com sucesso neste estudo em uma turma menor, sendo esta 

composta por trinta e um estudantes. O que trás uma informação nova percepção sobre a 

utilização destes sistemas. 

Mais estudos são necessários para verificar se a tendência de crescimento do desempenho 

de aprendizagem dos estudantes com a utilização de um SRA se manterá e se a aceitação destes 

sistemas se dará em outras instituições de ensino e em outras turmas, mas os dados coletados a 

partir deste estudo indicam perspectivas animadoras para o futuro.  

 

5.2. TRABALHOS FUTUROS 

 

Após o estudo realizado neste trabalho, pretende-se continuar o desenvolvimento e 

melhoramento do sistema EASY-SRA para a sua utilização futura em outras instituições de 

ensino e turmas de diferentes cursos. 

O objetivo principal a partir de agora é utilizar o SRA em um período de tempo mais 

longo, como o de um semestre, para verificar se o desempenho de aprendizagem dos estudantes 

realmente se mostrará maior com a utilização do SRA em um tempo mais longo. Também se 
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verificará se a aceitação do SRA se dará com sua utilização deste por mais tempo durante um 

curso. 

 

5.3. CONCLUSÕES 

 

Este estudo comprova os impactos tanto positivos já apresentados em várias pesquisas 

sobre a utilização de sistemas de resposta à audiência em sala de aula no mundo todo, além disso, 

adicionando a eles à perspectiva do contexto de uma instituição de ensino brasileira.  As 

percepções apresentados neste estudo dão suporte para que outros pesquisadores que estudem os 

impactos da utilização de SRA em sala de aula no Brasil possam mensurar e comparar seus 

resultados. Pesquisas adicionais ainda são necessárias para solidificar os resultados obtidos, mas 

as impressões iniciais são de que a utilização de SRA em um contexto de uma instituição de 

ensino brasileira traz impactos positivos para todo o processo de ensino e aprendizagem.  
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APÊNDICE A - PROVAS UTILIZADAS PARA 

AVALIAÇÃO 

 

 

Aluno: 

 

Questões 

 

 

1 Quais destas distribuições Linux maiores e mais antigas são puras? 

 

a) (  ) Debian, Knoppix. 

b) (  ) Knoppix, Kurumin 

c) (  ) Gentoo, Mandriva 

d) (  ) Debian, Redhat 

e) (  ) TAMU e openSUSE 

 

2 Qual destas distribuições Linux possui mais distribuições derivadas? 

 

a) (  ) Gentoo 

b) (  ) Knoppix 

c) (  ) Redhat 

d) (  ) Kurumin 

e) (  ) Debian 

 

3 Qual dessas empresas e instituições declarou utilizar o Debian? 

 

a) (  ) Caixa Econômica Federal 

b) (  ) BNDES 

c) (  ) C&A 

d) (  ) Microsoft 

e) (  ) Apple 

 

4 Qual dessas afirmações é verdadeira? 

 

a) (  ) O Debian é o maior projeto de software livre do planeta 

b) (  ) O Debian foi criado em homenagem a mãe do criador 

c) (  ) O Debian é utilizado em 20.000.000.000 de computadores do mundo 

d) (  ) O Debian é a distribuição Linux mais antiga 

e) (  ) O Debian foi criado por Linux Torvalds 
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5 A escolha de uma distribuição Linux não deve se basear no Kernel, pois este é idêntico 

em todas, mas sim na estrutura de programas auxiliares. 

 

a) (  ) A afirmação esta correta 

b) (  ) A afirmação esta errada 

 

Aluno: 

 

Questões 

 

6 Quais destas distribuições Linux maiores e mais antigas são puras? 

 

f) (  ) Debian, Knoppix. 

g) (  ) Knoppix, Kurumin 

h) (  ) Gentoo, Mandriva 

i) (  ) Debian, Redhat 

j) (  ) TAMU e openSUSE 

 

7 Qual destas distribuições Linux possui mais distribuições derivadas? 

 

f) (  ) Gentoo 

g) (  ) Knoppix 

h) (  ) Redhat 

i) (  ) Kurumin 

j) (  ) Debian 

 

8 Qual dessas empresas e instituições declarou utilizar o Debian? 

 

f) (  ) Caixa Econômica Federal 

g) (  ) BNDES 

h) (  ) C&A 

i) (  ) Microsoft 

j) (  ) Apple 

 

9 Qual dessas afirmações é verdadeira? 

 

f) (  ) O Debian é o maior projeto de software livre do planeta 

g) (  ) O Debian foi criado em homenagem a mãe do criador 

h) (  ) O Debian é utilizado em 20.000.000.000 de computadores do mundo 

i) (  ) O Debian é a distribuição Linux mais antiga 

j) (  ) O Debian foi criado por Linux Torvalds 
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10 A escolha de uma distribuição Linux não deve se basear no Kernel, pois este é idêntico 

em todas, mas sim na estrutura de programas auxiliares. 

 

c) (  ) A afirmação esta correta 

d) (  ) A afirmação esta errada 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO FINAL DE 

AVALIAÇÃO BASEADO NA ESCALA LIKERT 

 

Formulário de declarações para o estudo de caso  

Aumento de presença em sala de aula 

 

Declaração  

 

Percebi que houve um aumento da presença em sala de aula nas aulas em que foram 

utilizados sistemas de resposta à audiência 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

Aumento de atenção 

 

Declaração 

 

Senti-me mais atento ao conteúdo apresentado em sala de aula com a utilização de 

sistemas de resposta à audiência. 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

Anonimidade 

 

Declaração 

 

Senti-me mais confortável para participar e responder as perguntas em sala de aula, já 

que não foi necessário identificar minha resposta para a turma com a utilização de 

sistemas de resposta à audiência. 
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Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

Engajamento 

 

Declaração 

 

Senti-me mais engajado, por contas dos retornos visuais recebidos, nos conceitos 

discutidos e apresentados em sala de aula com a utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

 

Aumento da interação 

 

Declaração 01 

 

Senti uma melhor articulação e organização dos meus pensamentos em sala de aula 

com a utilização de sistemas de resposta à audiência  

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

Declaração 02 
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Senti maior vontade de fazer perguntas em sala de aula com a utilização de sistemas de 

resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

 

Discussão em sala de aula 

 

Declaração 

 

Senti que houve um aumento na quantidade e na qualidade das discussões sobre o 

conteúdo ministrado em sala de aula com a utilização de sistemas de resposta à 

audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

 

Qualidade do aprendizado 

 

Declaração 01 

 

Senti um aumento na qualidade do meu aprendizado em sala de aula com a utilização 

de sistemas de resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 
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Declaração 02 

 

Pude encadear melhor meus pensamentos sobre os conceitos importantes do conteúdo 

ministrado em sala de aula com a utilização de sistemas de resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

Declaração 03 

 

A redução da quantidade de conteúdo coberto pelo professor em sala de aula foi 

compensada pela maior profundidade de entendimento do conteúdo com a utilização de 

sistemas de resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

 

Obtenção de rápido feedback 

 

Declaração 01 

 

Senti um rápido feedback(retorno) sobre o meu desempenho de aprendizagem com 

utilização de sistemas de resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 
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Comparar respostas uns com os outros 

 

Declaração 01 

 

Gostei de comparar minhas respostas com os meus colegas em sala de aula logo após 

utilização de sistemas de resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

 

Confusão em discussões em sala de aula 

 

Declaração  

 

Senti-me distraído dos conceitos apresentados em sala de aula por conta das discussões 

sobre o conteúdo iniciadas com a utilização de sistemas de resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 

Concordo fortemente: (   ) 

 

Monitoramento 

 

Declaração 

 

Não me senti confortável tendo minhas respostas monitoradas em sala de aula com a 

utilização de sistemas de resposta à audiência. 

 

 

Discordo fortemente: (   ) 

Discordo: (   ) 

Discordo Levemente: (   ) 

Concordo levemente: (   ) 

Concordo: (   ) 
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Concordo fortemente: (   ) 

 

 


