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A BSTRACT
Este relatório técnico apresenta uma proposta de visualização de informação cujo objetivo é acompanhar a evolução dos alunos nas atividades de Pensamento Computacional. Com base nos fundamentos
do Learning Analytics, InfoVis e usabilidade, e orientada pelas premissas do design centrado no
usuário, a proposta foi construída e refinada com a participação de usuários-alvo. Os resultados da
avaliação do protótipo funcional revelam uma grande aceitação da proposta de visualização na perspectiva dos usuários finais - professores do ensino fundamental. Este projeto de Iniciação Científica
foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.
Keywords design centrado no usuário · pensamento computacional · visualização de informações
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Introdução

O interesse da comunidade científica e dos governos de vários países pelo ensino da computação desde a Educação
Básica é defendido por diversos pesquisadores e organizações [1]. Os conhecimentos relacionados à computação são
fundamentais na formação de indivíduos capazes de viverem em uma sociedade globalizada. Para tanto, é necessário
desenvolver habilidades que estimulem o raciocínio lógico, a simplificação de problemas, a avaliação de fatos e a
abstração de conceitos, sendo esses procedimentos mentais empregados na solução de problemas diversos.
Esse conjunto de habilidades é conhecido como Pensamento Computacional (PC) (Computational Thinking), difundido
entre a academia por Jeannette Wing, e está associado ao uso de fundamentos da Ciência da Computação para a
resolução de problemas de todas as áreas do conhecimento [2]. Na intenção de desenvolver tal competência nos
alunos, o ensino de programação é apontado como a principal abordagem utilizada pelos docentes para estimular o
PC no contexto escolar [1]. Para esse fim, nos últimos anos, foram criadas plataformas de ensino de programação que
adotam uma estratégia composta por traços lúdicos e programação através de blocos: Scratch (https: // scratch.
mit. edu/ ), App Inventor (ttp: // appinventor. mit. edu/ ), Alice (https: // www. alice. org ) e Code.org
(https: // code. org ).
Embora o estudo e o ensino de PC tenham crescido nos últimos anos e as ferramentas de apoio para tal tenham
sido aperfeiçoadas, observa-se que ainda há uma lacuna relacionada a propostas que permitam auxiliar o professor a
acompanhar a aprendizagem do aluno, bem como tomar decisões pedagógicas durante esse processo [3]. Para suportar
a criação de soluções nesse contexto, surge a área de Learning Analytics (Análise da Aprendizagem) [4]. Esta embasa a
tomada de decisões pedagógicas por meio da coleta e análise de dados, e que, em conjunto com a área de Visualização
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de Informações (do inglês Information Visualization) [5] oferece métodos e ferramentas para a construção de análises
visuais com auxílio de recursos computacionais.
Este relatório técnico apresenta uma proposta de visualização de informações para dar suporte ao acompanhamento
de atividades de ensino de PC. A partir de um estudo sobre ferramentas que permitem o ensino de PC, selecionouse a plataforma Code.org para uma coleta de dados que pudessem ser explorados para a concepção da proposta e,
posteriormente, serem usados para a avaliação. A proposta foi concebida seguindo-se as premissas do design centrado
no usuário com a participação de diferentes usuários alvos. Após refinamentos um protótipo funcional da proposta foi
avaliado e demonstrou ter boa aceitação por parte dos usuários. Este projeto de Iniciação Científica foi financiado pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.
O relatório técnico está estruturado como segue: a Seção 2 apresenta conceitos e trabalhos relacionados ao estudo; a
Seção 3 fornece a metodologia de organização da pesquisa desenvolvida; a Seção 4 trata da avaliação e dos resultados
obtidos com o protótipo funcional; e a Seção 5 fornece as considerações finais e pontua os trabalhos futuros.

2

Fundamentos e Trabalhos Relacionados

Este trabalho inclui fundamentos de 3 áreas: (i) usabilidade para a construção da interface da proposta; (ii) Learning
Analytics (Análise da Aprendizagem) para coleta e análise dos dados sobre como os alunos se comportam em plataformas
e-learning e; (iii) Visualização da Informação para melhores práticas de visualização.
A usabilidade, segundo a ISO 9241-11, é entendida como uma medida em que um produto pode ser usado por usuários
específicos, para que alcancem certos objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um determinado contexto de
uso [6].
Não há uma definição precisa sobre o conceito de Learning Analytics. Neste estudo, entende-se o termo como sendo uma
tecnologia educacional que coleta, mede, analisa e divulga dados sobre como os alunos se comportam em plataformas
e-learning, com o objetivo de reorientar o percurso de aprendizagem de maneira personalizada [4]. Uma vez que a
Learning Analytics concede certo suporte para a melhoria do processo educativo, o tratamento de dados educacionais e
a visualização de informações são características importantes para tal área [7].
A Visualização da Informação (Information Visualization – InfoVis) têm como finalidade sintetizar dados em informações transparentes, para dar suporte à tomada de decisões através de elementos gráficos que possibilitam uma rápida
interpretação e percepção de indicativos importantes[8]. A InfoVis conta com métodos e ferramentas computacionais
que apoiam a construção de tais elementos [5]. Uma das metodologias pertencentes à InfoVis incorporadas a este
estudo foi o framework “What-Why-How". Ele propicia uma maneira sistemática de escolhas de design para elaborar
visualizações de informações [5]. O método é orientado por três questões chaves: (i) What: foco em identificar “Quais
são os dados que o usuário verá”; (ii) Why: que busca compreender “motivo que o usuário quer/precisa da visualização”;
e (iii) How: que aponta “como deve ser construída a visualização”.
Na literatura, existem trabalhos que exploram a técnica de Learning Analytics para apoiar o docente no diagnóstico
da aprendizagem em programação de seus alunos. [7] apresenta uma abordagem de integração do Moodle com o
framework Shiny para o desenvolvimento de Learning Analytics, baseada na implementação de uma aplicação web.
A investigação de [9] propõe um modelo baseado em Learning Analytics, que possibilita ao professor acompanhar o
progresso do aluno e identificar possíveis problemas no Design Instrucional de uma disciplina em tempo de execução.
Já [10] utiliza InfoVis para analisar o código-fonte desenvolvido por alunos de duas turmas de um curso de programação
C à distância, com o objetivo de realizar uma avaliação diagnóstica por uma perspectiva multidimensional. Além dos
programas submetidos pelos discentes via Moodle, o trabalho considera medidas de esforço e qualidade de programação
(histórico de desempenho).
O diferencial da proposta apresentada neste projeto para os demais trabalhos relacionados é conceber uma proposta de
visualização que: (i) seja especificamente direcionada para análise de desempenho de seus alunos em atividade sobre
Pensamento Computacional (PC); e (ii) seja embasada pela união dos fundamentos de Learning Analytics e InfoVis e
centrada no usuário-alvo, o professor.

3

Metodologia

A metodologia aplicada neste trabalho baseia-se no Design Centrado no Usuário (User-Centered Design - UCD). O
UCD é definido como uma filosofia que coloca o usuário no centro do processo de desenvolvimento, a fim de criar
produtos que atendam às reais necessidades das pessoas [11]. A técnica é composta por quatro etapas.
2
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AT1 – acesso facilitado
AT2 – ingresso via e-mail e senha
AT3 – requer dados básicos
AT4 – exige formulários extensos
AT5 – progresso da atividade

AT6 – índice de aproveitamento da atividade
AT7 – número de linhas de código escritas
AT8 – qtdd de atividades concluídas por discente
AT9 – qtdd de conceitos atingidos
AT10 – número de projetos criados
AT11 – relacão com os conceitos da computação

Figura 1: Análise de plataformas relacionadas ao ensino do PC por programação

Na etapa de Pesquisa o designer (neste caso, o responsável por projetar o software) realiza atividades que permitem
identificar as necessidades e tarefas do usuário, o ambiente de interação do mesmo e os potenciais problemas entre o
usuário e o produto. Os resultados da Pesquisa são usados na Ideação para a concepção de ideias para o novo produto.
Na etapa de Prototipagem são desenvolvidos protótipos de diferentes fidelidades para que a ideia se torne concreta.
Após a Prototipagem, é realizada a Avaliação que pode ter como objetivo monitorar e refinar ideias, ou então, avaliar o
produto final.
Embora a participação do usuário como agente ativo em todas as fases da UCD não seja obrigatória, os usuários finais e
suas necessidades devem estar no foco das decisões em cada etapa. O ciclo todo pode se repetir ou refinamentos podem
ser realizados, sendo necessário retornar a etapas anteriores. Neste trabalho houveram refinamentos entre as etapas de
Prototipagem e Avaliação.
Diversas outras técnicas podem ser utilizadas como apoio às fases do UCD [12]. Os métodos aplicados como apoio a
este trabalho são descritos nas subseções a seguir.
3.1

Etapa de Pesquisa: Estudo sobre usuário, tecnologias e plataformas

Uma das formas de realizar a fase de Pesquisa é explorar produtos já existentes buscando identificar suas características
potenciais para o público-alvo. Esta atividade permite que o designer tenha ideias do que é viável e aplicável
tecnicamente para a audiência foco [13] Optou-se por realizar esta tarefa nesta investigação, pois existem diversas
ferramentas para o ensino do PC que se apoiam na estratégia de programação, sendo possível investigar a forma como
essas aplicações apresentam os dados de acompanhamento dos alunos.
Foram escolhidas cinco plafatormas usadas para o ensino do PC, que focam em habilidades de programação, selecionadas
a partir de uma pesquisa ad-hoc, sendo elas: Code.org, Scratch, AppInventor, Tynker (https: // www. tynker. com/ )
e PythonRoom (https: // pythonroom. com/ ).
A Figura 1 sintetiza as características comparadas entre as plataformas, diante dos diferentes atributos estipulados.
A primeira plataforma analisada foi a Code.org1 globalemente conhecida pela difusão do ensino de programação para
crianças. Professores podem facilmente acessar o progresso de seus alunos, no qual é apesentado uma tela com as
fases daquela atividade e um gráfico indica se a mesma não foi iniciada, se está em progresso, se foi concluída com
sucesso, se foi utilizado mais blocos de código que o necessário ou se foi enviada. Não há indicações de quais conceitos
computacionais estão sendo apresentados em cada fase. Além disso,o site ainda apresenta um relatório ue mostra a
quantidade de níveis concluídos por cada aluno e quantas linhas de código foram escritas.
1

https://code.org
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O Scratch 2 é uma plataforma de programação visual por meio de blocos lógicos, permitindo a inserção de imagens e
sons, com o objetivo de desenvolver animações, histórias interativas e jogos. O site conta com planos de aula, guias e
tutoriais que auxiliam a ensinar computação de forma criativa, porém nao há um roteiro de atividades pré-estabelecidas
que direcionem um aprendizado progressivo de computação aos alunos, por conta disso o site não armazena dados de
desempenho dos utilizadores.
A plataforma AppInventor3 tem por objetivo a criação facilitada de aplicativos para Android, por meio de drag’n’drop
de códigos contidos em blocos. Mesmo sendo promissor e facilitador da aprendizagem, o site também não conta com
um programa roteiro em que o usuário possa aprender progressivamente como criar um aplicativo, por conta disso, não
existem dados de desempenho que possam auxiliar na avaliação do aprendizado dos alunos.
A quarta plataforma analisada foi a Tynker 4 que é diretamente voltada para o ensino de computação para crianças. Nela
é possível criar jogos, histórias, pequenas animações, aplicativos, módulos para o jogo Minecraft, controles para drones
e robôs. O site conta com a presença de muitos tutoriais os quais ensinam, em pequenas partes, o que a criança deve
fazer para atingir o objetivo do projeto proposto, guiando com sucesso o aprendizado. O acompanhamento de progresso
dos alunos, presente apenas na versão paga, exibe ao professor informações sobre quantas lições foram completadas,
quantos conceitos computacionais foram passados e quantos projetos foram criados pelos alunos. O site ainda exibe
um gráfico de desempenho da classe, relatórios de desempenho dos alunos, progresso através do mapa conceitual e
medição de nível de habilidade de cada conceito.
Por fim, o PythonRoom5 é um site que possui como proposta aprofundar os conhecimentos de alunos que já utilizaram
plataformas como Code.org, Scratch e Tynker. Conceitos de computação são retomados, porém utilizando Python como
linguagem de programação e não mais blocos de código visuais. De modo a facilitar esta transição entre plataformas e
tipo de aprendizagem, o site conta com pequenas lições onde todas elas são guiadas por um tutorial, onde o código é
escrito e executado pela própria ferramenta. Há um sistema de gerenciamento de ensino que exibe análises em tempo
real do progresso dos alunos, análise de erros e um gráfico com a porcentagem relativa ao progresso de conclusão da
atividade pelo aluno.
Após a investigação das plataformas, a Code.org foi escolhida para ser explorada neste trabalho por ser um ambiente
gratuito, ter suporte ao idioma em português, ser direcionado ao público iniciante e ser de fácil uso para professores e
alunos. Diante dos requisitos assinalados na Figura 1, o diferencial do Code.org frente as outras plataformas é possuir
cursos com conteúdos metodológicos pré definidos e ter um ambiente voltado exclusivamente aos docentes, para o o
gerenciamento de turmas e o acompanhamento individual dos discentes [14].
A atividade Star Wars: Construindo a galáxia com código (https: // code. org/ starwars ) foi selecionada para
este estudo. Esta atividade com 14 fases possui recursos que possibilitam estimular várias concepções do PC e da
Ciência da Computação (CC). A classificação de tais conceitos para esta atividade foi feita com base nas descrições
fornecidas pela Barefoot6 (Figura 2).

Figura 2: Mapeamento dos conceitos de PC e de CC da atividade “Star Wars"
Foram buscadas formas de se obter os dados coletados pela plataforma para análise, porém, após extensa pesquisa
constatou-se que a mesma ainda não oferecia uma API7 .
2

https://scratch.mit.edu
http://ai2.appinventor.mit.edu
4
https://www.tynker.com
5
http://hulaloop.io
6
Iniciativa do Reino Unido sobre PC. Acesso em: https: // barefootcas. org. uk .
7
Application Programming Interface é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software
ou plataforma baseado na Web
3
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Observando a dinâmica das atividades da “Hora do Código” da plataforma Code.org e explorando o código html
disponível via inspeção de elemento no navegador, foi possível notar que seria possível monitorar cliques do usuário e
capturar informações sobre o desenvolvimento do aluno ao realizar a atividade. Decidiu-se então criar uma extensão
para o navegador Chrome que, por meio de código JavaScript reconhece botões e ações, captura dados, envia-os para
um servidor desenvolvido em Node.js, o qual armazena tais dados em um banco de dados MySQL.
Os dados passíveis de serem capturados pela extensão foram as versões de código, quantidade de submissões, quantidade
de dicas utilizadas, data e hora de cada tentativa.
A dinâmica de captura foi dada da seguinte forma: toda vez que o aluno clicava no botão de “Executar” o código em
JavaScript, injetado na extensão, identificava o evento, incrementando a quantidade de submissões, capturando o código
submetido, bem como a data, hora e a fase do mesmo. Em caso de solicitação de uma dica, o código reconhecia o
evento e contava a quantidade de dicas que o aluno solicitou naquela fase. A Figura 3 mostra um exemplo de captura
dos dados capturados e o modelo arquitetural da extensão.

Figura 3: Exemplo de captura pela extensão e modelo arquitetural.
Tendo a extensão preparada e com os conceitos envolvidos devidamente definidos em cada fase, uma sessão da "Hora
do Código"foi realizada voluntariamente na escola Objetivo, da cidade de Sorocaba, com o objetivo de coletar dados os
quais foram utilizados nas fases de Ideação e Avaliação para a proposta de visualização, citadas a seguir.
3.2

Etapas de Ideação e Prototipação: Elaboração da proposta de visualização

Para a fase de Ideação explorou-se os dados obtidos na fase de pesquisa. Participaram desta etapa dois pesquisadores
da área de IHC (Interação Humano-Computador) e um pesquisador da área de PC. Um protótipo de baixa fidelidade,
em papel, foi construído para auxiliar na organização de como os dados seriam apresentados. Esse protótipo foi
desenvolvido respondendo às questões do framework “What-Why-How" para a elaboração das visualizações [5].
O protótipo de baixa fidelidade foi adaptado para média fidelidade, por meio da ferramenta de prototipação Axure
(https: // www. axure. com ), oferecendo um design próximo de um sistema web. O protótipo contém três páginas:
(i) “Dados Gerais" com o desempenho geral de uma turma referente a uma atividade (médias de tempo, dicas e
tentativas realizadas, gráficos de desempenho sumarizado por discente); (ii) “Visão Detalhada" com desempenho por
aluno em uma determinada turma (códigos enviados em cada fase); (iii) “Análise Evolutiva" com dados por discente em
uma atividade (tempo, o número de tentativas e a evolução do código). A Figura 4 apresenta a visualização de “Dados
Gerais" nas versões de baixa e média fidelidade do protótipo.
3.3

Etapa de Avaliação: análise da proposta

Para a avaliação do protótipo foram convidados 58 alunos do curso de Ciência da Computação (53%) e Pedagogia
(43%), matriculados na disciplina de Ensino de Pensamento Computacional, oferecida pela UFSCar Sorocaba. Desses,
86% relataram possuir ensino superior em andamento, 5,2% com superior completo, 3,4% com especialização completa,
3,4% mestrado em andamento e 1,7% especialização em andamento. Todos os participantes já possuiam conhecimento
5
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Figura 4: Versões de “Dados Gerais”, desenvolvido nas fases de Ideação (Figura A) e Prototipação (Figura B).
de alguns conceitos de PC, onde foram questionados tais conhecimentos através afirmações, com variações na escala
linkert. O gráfico da Figura 5 sintetiza os resultados obtidos:

Figura 5: Gráfico do nível de conhecimento sobre pensamento computacional dos participantes do experimento.
Durante a atividade de avaliação foram usadas as técnicas de design participativo
[15] e estudo experimental [12], conforme descrito a seguir. Para preparação da atividade considerou-se premissas de
usabilidade [16]. A atividade de avaliação teve duração de aproximadamente 2 horas e foi dividido em 3 momentos que
focaram-se em verificar: (i) a arquitetura da informação; (ii) a navegação e ; (iii) os ícones.
A avaliação da arquitetura da informação foi realizada por uma atividade baseada em design participativo [15]. O
objetivo foi investigar se as propostas de design feitas pelos participantes seriam diferentes do que havia sido elaborado
6
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para o protótipo de média fidelidade, sem que eles tivessem influência da proposta. Os participantes não tiveram acesso
ao protótipo de média fidelidade antes de elaborarem seus projetos. Eles se organizaram em grupos de 3 a 4 pessoas,
sendo fornecido para cada equipe a impressão de componentes (como gráficos, botões, ícones e labels) do protótipo
junto com colas e tesouras. Os grupos foram orientados a desenvolverem um protótipo em papel, definindo a disposição
de cada elemento. Foi comunicado que o objetivo da atividade era desenvolver uma proposta de visualização para
acompanhamento da evolução dos alunos no Code.org. Ao final foram gerados 14 protótipos.
No segundo momento, os mesmos participantes, individualmente, exploraram a proposta de navegação a partir do
protótipo de média fidelidade. Para capturar o feedback dos participantes, eles responderam afirmações por meio
de escala Likert (concordo ou discordo - totalmente, amplamente ou parcialmente), sobre cada uma das páginas do
protótipo de média fidelidade, sendo essas afirmativas: (a) “Não tive dificuldade em navegar nesta página", (b) “Não
tive dificuldade de entender as informações apresentadas", (c) “São necessários poucos passos para obter informações",
(d) “Os dados apresentados são relevantes para o acompanhamento do aprendizado", (e) “A disposição/apresentação da
informação é agradável", (f) “Os rótulos indicam de forma clara o dado apresentado", (g) “Os ícones representam bem
a informação", (h) “Os gráficos representam de forma clara as informações", e (i) “Os tipos de gráficos utilizados são
adequados para as informações representadas".
Para complementar esses dados, foi feita a captura das interações dos participantes por meio de gravação de vídeo
através do software Fast Stone Capture (http: // www. faststone. org/ ).
Por fim, avaliou-se se os ícones transmitiam sua real função sob o ponto de vista dos participantes. Os participantes
avaliaram os ícones propostos e sugeriram novos símbolos a partir de um formulário, no qual podiam escolher para
cada ação, um ícone de um conjunto de 80 signos usuais. As sugestões também foram feitas por meio de desenhos a
mão livre, quando os participantes julgaram ser necessário.
Após a realização das três etapas os dados foram analisados por um trio de pesquisadores (os mesmos citados na Seção
3.2), sendo os dados avaliados por uma abordagem qualitativa [12]. Cada proposta dos participantes sobre arquitetura
da informação foi analisada e comparada com a proposta. Foram identificadas algumas alterações desejadas, tais
como: Na página “Dados Gerais" os blocos de informações foram mais afastados, deixando a mesma mais alongada;
em “Visão Detalhada" os dados referentes à fase como os conceitos e objetivo, foram transferidos para a parte superior.
Não houve alterações para a página “Análise Evolutiva".
Na análise sobre navegação foram explorados os vídeos e as respostas do questionário para observar onde houveram
dúvidas ou problemas de interação. Foi obtido um resultado positivo no questionário, com cerca de 95% de concordância
em cada um dos itens em todas as páginas, como pode se observar na Figura 6, confirmando que a navegabilidade
proposta possuia boa fluidez.
Porém, para melhor compreensão das discordâncias, foi realizada uma análise qualitativa das descrições capturadas
sobre a navegação contrastadas com a gravação da navegação, sintetizado na Figura 7, sendo possível constatar que a
maior parte das discordâncias foram resultados de baixa interação do participante com o protótipo, precipitando assim
uma conclusão registrada como discordância.
Para os ícones, constatou-se que 80% dos ícones pré-definidos no protótipo foram considerados adequados. No caso
em que não houve consenso do melhor símbolo, a escolha foi feita baseada na observação de similaridade entre todos
os ícones escolhidos.
3.4

Retorno a Etapa de Prototipação: refinamento da proposta de visualização

Considerando-se os resultados da etapa de Avaliação, a proposta de visualização foi refinada, retornando-se a etapa
de Prototipação. A partir do refinamento, uma aplicação web (protótipo funcional) foi desenvolvida considerando
a arquitetura MVC (Movel-View-Control) e utilizando as tecnologias HTML, CSS, Bootstrap, Node.Js e banco de
dados MySQL [17]. Os gráficos para visualização dos dados foram construídos usando a API HighCharts (https:
// www. highcharts. com ). A Figura 8 apresenta as três páginas de visualização da aplicação.

4

Retorno a Etapa de Avaliação: proposta funcional de visualização

Seguindo o ciclo do UCD, foi realizada mais uma etapa de Avaliação com foco de avaliação do protótipo funcional.
Foram convidados 8 professores - grupo diferente da etapa de Avaliação anterior - que cursavam uma formação
continuada relacionada ao ensino do PC para crianças, sendo esta ofertada pela UFSCar Sorocaba. Do total de
participantes, 50% possuiam especialização completa, 25% mestrado em andamento, 12,5% doutorado em andamento
e 12,5% pós doutorado completo. Sobre a área de formação 37,5% eram formados em ciência da computação e os
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Figura 6: Gráfico com os resultados do formulário de navegabilidade do experimento.
demais em áreas voltadas para a educação (licenciatura) como química e pedagogia. 50% possuiam entre 10 e 20 anos
de experiência em docência e já tinham usado anteriormente a plataforma Code.org.
A sessão de avaliação teve duração média de 18 minutos por pessoa, sendo realizada de forma individual. O pesquisador
apresentava oralmente, na mesma ordem, as tarefas que deveriam ser executadas para o participante. O protocolo thinkaloud [12] foi adotado, em que os participantes reproduziam oralmente as tarefas que faziam no sistema, bem como
comentários sobre sua interação. Toda a interação com a aplicação era gravada com o programa Filmora (https: //
filmora. wondershare. com. br ). Os participantes foram convidados a dar sugestões que considerassem pertinentes
ao propósito do protótipo apresentado. Para cada tarefa, o participante foi orientado a escolher uma determinada turma,
que continha dados que haviam sido coletados durante a etapa de Pesquisa. As tarefas foram organizadas por páginas
do protótipo, no formato de perguntas, para que fosse possível verificar se a visualização da informação favorecia a
interação e se foi fácil a localização dessas informações por parte do participante. No total, foram executadas 3 tarefas
para cada página:
Na página de “Dados Gerais”, na turma “Colégio Alvo”:
• T1 - Qual foi a média de tentativas na fase 1?
• T2 - Quantas tentativas foram feitas, em média, durante toda a atividade?
• T3 - Quantas tentativas, em média, o aluno Tony Stark realizou ao longo da atividade?
Na página “Visão Detalhada”, na turma “Colégio Alvo”, fase 1 e o aluno “Tony Stark”:
• T4 - Quantos conceitos estão envolvidos na fase atual?
• T5 - Localize a tradução do código base da fase.
• T6 - O aluno em questão finalizou a fase dentro da média da turma?
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Figura 7: Tabelas com análise das discordâncias observadas por meio da captura de tela em cada uma das páginas.

Figura 8: Sistema web baseado no protótipo construído
Em “Análise Evolutiva”, novamente na turma “Colégio Alvo”, fase 1 e o aluno “Tony Stark”:
• T7 - Compare o código da primeira e última tentativa do aluno.
• T8 - Quantas tentativas o aluno fez na fase 1?
• T9 - Em quantos minutos o aluno em questão realizou a tentativa 2?
Durante a análise das interações considerou-se métricas de usabilidade, sendo elas: (A) quantidade de rolagens de tela
para localizar a informação solicitada, (B) tempo dispendido na atividade e (C) se a mesma pode ser concluída ou não;
sendo (A) e (B) referentes à eficiência e (C) à eficácia. Foi contabilizada uma rolagem sempre que o participante rolava
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para cima/baixo da página. Com os vídeos foi possível registrar o tempo gasto na execução da tarefa. Para realizar a
análise foram criados dois baselines: relativas (R) – quantidade de rolagens mínimas considerando a contagem a partir
da localização da última tarefa fornecida; absolutas (A) – quantidade de rolagens deste o início da página até o local
que se encontra a tarefa solicitada. A medida foi feita no navegador Google Chrome, com tamanho de tela de 15” e
resolução de 1336x768, sendo utilizado o mesmo ambiente no momento da avaliação do sistema pelos participantes.
A Figura 9 apresenta a quantidade total de rolagens realizadas pelos participante em cada uma das tarefas (métrica
A) e seus respectivos baselines. Observa-se que nas tarefas T1 e T2 houve uma quantidade maior de rolagens de
tela quando comparado com o baseline. Esse resultado ocorreu pela demora para carregar os dados da visualização,
constatado também pela quantidade maior de tempo dispendido nessa atividade (métrica B). Além disto, estas 2 tarefas
representam o primeiro contato do participante com o protótipo e pode-se considerar um momento de adaptação. Na
T5, os participantes não acharam o ícone relacionado ao que foi solicitado fazendo com que 2 dos participantes não
conseguissem concluir a atividade (métrica C), além de relatos como:“não ser intuitivo, não ser universal". Esses
participantes sugeriram uma alteração por meio da colocação de um rótulo indicativo ou dando um destaque maior ao
ícone. Todas as outras tarefas foram executadas facilmente pelos participantes. Relatos positivos foram coletados ao
final das sessões como: “fácil de ser utilizado após o primeiro contato" e “após pouco tempo de uso pode-se extrair
bastante informação, com facilidade".

Figura 9: Número total de rolagens feito pelos participantes em cada tarefa, acompanhado dos valores de baselines
absolutos (A) e relativos (R)
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Conclusão e trabalhos futuros

O desenvolvimento do PC em crianças têm sido difundido nos últimos anos, sendo este empregado por meio de
estratégias como o ensino de programação, mediado em plataformas como o Code.org. Questões que envolvem a
avaliação sobre a aprendizagem do PC ou que oriente os docentes a visualizarem o desempenho dos alunos nesse
processo de ensino são áreas de investigação em potencial. O objetivo deste projeto foi apresentar uma proposta de
visualização de informações para o acompanhamento de atividades relacionadas ao ensino do PC. A proposta foi
construída e avaliada com base nas premissas do UCD e contou com a participação de diferentes usuários-alvos. Após
refinamentos de uma proposta inicial, foi construído um protótipo funcional, ao qual a avaliação deste apresentou bons
resultados de usabilidade, tanto na perspectiva de profissionais da área da computação como também daqueles com
formação em educação.
Acredita-se que a proposta de visualização poderá auxiliar no acompanhamento de alunos bem como na tomada de
decisões estratégicas de ensino. Além de colocar o usuário-alvo no centro do processo, a proposta apresentada neste
projeto foi concebida a partir da análise de dados providos por uma plataforma que já existe e é amplamente utilizada.
Neste sentido, como trabalho futuro prevê-se que a mesma possa ser acoplada tanto ao ambiente Code.org quanto a
outros ambientes com a mesma finalidade, enriquecendo assim suas características.
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