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Resumo. Apesar da grande divulgação, desenvolvimento e utilização de siste-
mas de gestão e planejamento educacional na indústria e na academia, pesqui-
sas ainda são imprescindı́veis para investigar as tecnologias que auxiliam espe-
cificamente o desenvolvimento de software. Desta forma, esta pesquisa realizou
um mapeamento sistemático que averiguou quais tipos de técnicas foram im-
plementadas para apoiar o seu desenvolvimento e quais as funcionalidades pre-
sentes nesses sistemas de gestão. Os resultados revelam a ampla utilização de
funcionalidades relacionadas a análise de dados para apoio de decisão, quanto
ao desenvolvimento, a plataforma web se destaca como a mais escolhida.

1. Introdução
Economias mundiais, mudanças tecnológicas, novas informações e outros fatores estão
forçando a pedagogia repensar como a gestão, ensino e aprendizagem ocorrem no sis-
tema educacional atual. Nos dias de hoje, existe a necessidade de encontrar abordagens
modernas e mais eficazes para a escolarização e novas perspectivas disciplinares sobre
ciência, tecnologia e educação [Wells 2019].

Gradualmente as tecnologias envolvem o mundo educacional e transmitem a
ele novas possibilidades de reorganização. Áreas como a gestão educacional fa-
zem a união entre uma série de práticas, dentre as quais, a gestão escolar que
consiste no método de organizar o trabalho coletivo e a estruturação de uma base
para o funcionamento [Lück 2017]. A administração escolar, os métodos de ensino-
aprendizagem e as modalidades educacionais são influenciadas profundamente pelos
usos das tecnologias. Como decorrência, as ferramentas com as quais a educação es-
colar conta para o trabalho pedagógico e de gestão não estão imunes a essa influência
[da Silva e de Souza Lemes 2016].

A forma como uma escola organiza os seus dados e o seu espaço fı́sico através
das salas e grupos, também é considerada tecnologia e é fundamental dentro da gestão e
aprendizagem, é importante que se aprenda a utilizá-las adequadamente [Moran 2012].

O entendimento deste quadro geral de informações é de grande importância para
a elaboração de uma tecnologia voltada ao suporte da gestão educacional, visto que um
dos grandes desafios no projeto de desenvolvimento do software voltado a área edu-
cacional é saber equilibrar o processo entre a vertente pedagógica e a computacional
[Tchounikine 2011].

Desenvolvimento de software é o processo de conceber, especificar, projetar,
programar, documentar, testar e corrigir erros envolvidos na criação e manutenção de



aplicativos estruturas ou outros componentes de softwar, mas em um sentido mais am-
plo, inclui tudo o que está envolvido entre a concepção do software e a manutenção
[Wazlawick 2019] .

Segundo Tchounikine (2011) existe diferença entre o desenvolvimento de soft-
ware para área educacional e o desenvolvimento de software em geral, porquê deve pos-
suir uma preocupação didática desde seu desenvolvimento até a sua utilização por um
determinado número de alunos em determinado contexto. A sua elaboração pode ser rea-
lizada a partir de um projeto ainda não iniciado, ou a partir de componentes de softwares
já existentes, isto é, inventar e criar um novo software ou analisar e avaliar como agregar
ou adaptar componentes existentes de acordo com objetivos e restrições do processo de
ensino aprendizagem.

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho, para coletar as informações
de forma a cumprir o objetivo, está fundamentada nos princı́pios da Engenharia de Soft-
ware Experimental que se baseia na condução de um estudo secundário: Mapeamento
Sistemático (MS).

O MS provê um espectro geral de um campo de pesquisa, detectando o número,
os tipos de pesquisas concretizadas, os resultados disponı́veis, além das frequências de
publicações ao decorrer do tempo para identificar tendências [Petersen et al. 2008]. Kit-
chenham e Charters (2007), afirmam que estudos de MS em engenharia de software têm
sido recomendados, sobretudo para áreas de pesquisa onde é difı́cil visualizar a gama de
materiais, relevantes e de alta qualidade, que possam estar disponı́veis. Assim sendo, a
escolha do MS como proposta para a condução desta pesquisa, justifica-se pelo fato do
objetivo de pesquisa ser apenas identificar e utilizar os resultados obtidos para futuras
pesquisas

Diante do exposto, a pesquisa teve o objetivo de mapear as principais funciona-
lidades e técnicas de desenvolvimento utilizadas nos softwares de gestão e planejamento
educacional, como as linguagens de programação, frameworks, Ambientes de Desen-
volvimento Integrado (IDE) e ferramentas de banco de dados que sirvam de base para o
aprimoramento de sistemas computacionais que possam ser aplicados em redes de ensino.

Como resultado, foi possı́vel identificar diversas funcionalidades presentes nesses
sistemas, que estão relacionadas com o desenvolvimento: Como o uso do Moodle, um
software livre de apoio à aprendizagem, que está diretamente vinculado as funcionalida-
des de gestão encontradas na maioria das publicações analisadas.

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira. A Seção 2 apresenta al-
guns conceitos básicos e discute os trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta o método
de pesquisa utilizado enquanto a Seção 4 mostra os resultados e as discussões. A Seção 5
apresenta as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica

Este capı́tulo apresenta uma revisão da literatura sobre os principais conceitos que envol-
vem o desenvolvimento de softwares de gestão e planejamento educacional. Além disso
são apresentados os trabalhos relacionados.



2.1. Conceitos Relacionados

O planejamento de um sistema educacional reflete à estratégia de educação escolhida.
Representa o método de pesquisa e reflexão das camadas administrativas, realizado em um
nı́vel ordenado, ou seja, nas esferas polı́ticas com o objetivo de demarcar as dificuldades
e analisar alternativas para solução de problemas na área educacional [Haydt 2011].

O planejamento educacional busca pesquisar, desenvolver, implementar progra-
mas e reformas nas instituições educacionais através de um ato polı́tico, técnico e inten-
cional. Se justifica polı́tico porque está diretamente relacionado à um objetivo social.
Técnico pois exige um conhecimento de métodos para à obtenção de resultados e in-
tencional pois pressupõe escolhas e um determinado nı́vel de conhecimento no assunto
[Castro 2010].

O planejamento compõe as funções da gestão educacional, que é um campo apli-
cado da administração. Pode-se, portanto, deduzir que a gestão educacional se refere à
aplicação de teoria e prática de gestão para o campo da educação ou em instituições educa-
cionais. A administração educacional é um processo de aquisição e alocação de recursos
para a realização de objetivos educacionais pré-determinados [Ibrahim e Abdalla 2017].

De acordo com a maioria dos autores, o processo de gestão educacional con-
siste em cinco funções: Planejamento, organização, direção, coordenação, controle a
avaliação, onde um gerente usa essas funções para atingir os objetivos da organização
educacional [Ibrahim e Abdalla 2017].

A implementação de sistemas de informação de gestão educacional, independen-
temente do tipo de escola, dependem da iniciativa da parte gerencial e da comunidade.
Apesar dos custos de manutenção e outras despesas operacionais, existe a necessidade de
obter fundos para capacitar gestores, alunos e professores, realizar mudanças em progra-
mas escolares a fim de alavancar o desempenho institucional [Cuartero e Role 2018].

Concentrada nas grandes mudanças ocorridas com o surgimento da computação
em larga escala e consciente da expansão das possibilidades provenientes da
implementação de sistemas computadorizados, relacionados a área de gestão, a Secretaria
de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (SEDUC/AM) começou o
desenvolvimento e implantação, em 2005, do seu Sistema Integrado de Gestão Educacio-
nal do Amazonas (SIGEAM) [Silva 2016].

Desenvolvido com o objetivo de cadastrar, monitorar e avaliar em tempo real
os dados, situações, indicadores e resultados gerenciais e operacionais da educação no
Amazonas, o software disponibiliza às escolas, às coordenadorias e à alta direção da SE-
DUC/AM o cadastro, a manutenção e a consulta aos dados da rede fı́sica, do sistema de
ensino, dos alunos e dos servidores da rede. Aos pais, alunos e comunidade oferece a con-
sulta e reserva de vaga, a consulta e atualização dos dados de endereço, correio eletrônico
e telefone, notas e frequências bimestrais [Silva 2016]. Na Figura 1 podemos observar
uma tela do sistema.



Figura 1. SIGEAM

Relativo à área educacional, com o SIGEAM, a SEDUC/AM mostra como o uso
de métodos de tecnologia da informação e da comunicação em favor da execução de
polı́ticas públicas. Implantou um sistema moldado às suas necessidades e que está em
constante processo de aprimoramento a partir da contribuição usuários e dos dados geren-
ciais que nele são geradas, permitindo ao órgão, ser mais preciso na tomada de decisão
[Silva 2016].

2.2. Trabalhos Relacionados
O trabalho de Abreu (2012) buscou investigar que tipos de tecnologias são mais utilizadas
para auxiliar o desenvolvimento de software educacional através de um estudo de MS. O
resultado deste trabalho gera a fundamentação técnica pedagógica para, em um passo
seguinte, o desenvolvimento ou aprimoramento de uma metodologia de desenvolvimento
de software educacional [Abreu et al. 2012].

O trabalho de Abreu (2012) se difere deste trabalho no seu objetivo, pois ele bus-
cou focar nas tecnologias utilizadas no ensino, diferentemente do proposto neste trabalho
que busca identificar as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento dos softwa-
res de gestão e planejamento e também as funcionalidades mais implementadas nesses
softwares.

O trabalho de Marcolino (2015) propôs identificar os softwares e aplicações edu-
cacionais que apoiam o ensino de programação, no que tange o uso de novas TICs, moda-
lidades de ensino e tecnologias de desenvolvimento, apontando também as lacunas exis-
tentes. Para esse fim, um MS de literatura foi conduzido.

Os resultados permitiram a criação de um catálogo de contribuições que adotam



diferentes estratégias de ensino na mitigação de problemas enfrentados nas disciplinas de
programação. Os resultados permitiram, também, identificar tendências e lacunas a serem
pesquisadas [Marcolino e Barbosa 2015].

O trabalho de Marcolino (2015) se difere deste trabalho por ter o foco em softwa-
res educacionais que apoiam o ensino da programação e se referem mais as particulari-
dades das disciplinas voltadas a programação, diferentemente deste trabalho que foca em
sistemas focados na gestão independentemente da disciplina.

O trabalho de Zem-Lopes (2014) apresentou a condução de um MS com o
propósito de identificar as pesquisas existentes para avaliação da qualidade de softwa-
res educacionais web.

Os resultados das análises realizadas fornecem um panorama geral sobre os
métodos utilizados para avaliação de qualidade dos softwares educacionais web e desta-
cam a precariedade e necessidade de estabelecer fatores e critérios para avaliar a qualidade
de SEWS [Zem-Lopes et al. 2014].

O trabalho de Zem-Lopes (2014) se difere deste trabalho por ter o foco na
avaliação da qualidade de softwares educacionais, diferentemente deste trabalho que foca
no desenvolvimento dos sistemas.

3. Método da Pesquisa
O MS foi fundamentado nas diretrizes desenvolvidas por Kitchenham e Chartes (2007) e
determinado em três fases como podemos observar na Figura 2: (a) Planejamento do Ma-
peamento: nessa etapa, os fins da pesquisa foram listados e o protocolo do mapeamento
foi decidido; (b) Condução do Mapeamento: durante essa fase, as fontes para o mape-
amento foram selecionadas, os estudos foram identificados e avaliados de acordo com
os critérios estabelecidos no protocolo do mapeamento e (c) Resultado do Mapeamento:
nessa fase, os dados dos estudos foram extraı́dos e sintetizados para serem publicados.



Figura 2. Etapas do Mapeamento

A metodologia bem definida torna menos provável que os resultados encontrados
na literatura sejam tendenciosos. Desta forma, este tipo de revisão é eficiente para mape-
amento de áreas de estudo, onde é difı́cil visualizar o conjunto de materiais que possam
estar disponı́veis [Kitchenham e Charters 2007].

3.1. Planejamento do Mapeamento Sistemático

Nesta etapa foi definido o protocolo de pesquisa, que consiste em definir o objetivo do es-
tudo, especificar as questões da pesquisa, formular a expressão de busca, além de menci-
onar os procedimentos de extração dos dados e os critérios de seleção de cada publicação.
A estrutura do protocolo foi baseada nos trabalhos de Kitchenham e Charters (2007).

3.1.1. Objetivos e Questões de Pesquisa

O objetivo deste MS foi analisar artigos cientı́ficos publicados com o propósito de iden-
tificar as caracterı́sticas dos softwares de gestão e planejamento educacional, tanto as
funcionalidades quanto o desenvolvimento.

Com resultado deste trabalho, foi possı́vel responder duas questões de pesquisa
que nortearam a condução do MS.

• Questão 1: Quais as principais funcionalidades utilizadas nos sistemas computa-
cionais de gestão e planejamento educacional?

• Questão 2: Quais as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento desses sistemas
computacionais de gestão e planejamento educacional?



3.1.2. Fontes, Idioma e Expressão de Busca

Os locais de busca definidos para esta pesquisa foram feitos, a partir da busca manual nos
anais da conferência nacional apoiados pela SBC (Sociedade Brasileira de Computação)
que possui relação com o tema a ser pesquisado: Simpósio Brasileiro de Informática na
Educação (SBIE).

A busca automática realizou-se por meio de investigação através do mecanismo
virtual de pesquisa Google Acadêmico. No motor de busca acadêmica foram identificados
artigos cientı́ficos e trabalhos de conclusão de curso (monografia, dissertação e tese).
Foram considerados somente as publicações que estavam acessı́veis de forma gratuita. A
Tabela 1 a seguir lista as fontes de busca na literatura.

Tabela 1. Publicações Selecionadas
Fontes de Busca Link

SBIE https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/issue/archive
Google Acadêmico https://scholar.google.com.br/

O idioma escolhido foi o Português, para incluir trabalhos técnicos publicados em
conferências nacionais. A busca foi restringida usando-se palavras-chave especı́ficas para
encontrar as publicações de interesse. A expressão de busca foi definida de acordo com
dois dos quatro aspectos indicados em [Petersen et al. 2008]: População e Intervenção:

Para buscas manuais e automáticas no idioma português:

• População: Publicações referentes a desenvolvimento de software e processos re-
ferentes ao desenvolvimento: Palavra-chave: “Desenvolvimento de” E (“Sistema”
OU ”Aplicativo” OU ”Software”).

• Intervenção: Publicações referentes a gestão e planejamento educacional:
Palavra-chave: “Gestão Educacional” OU “Planejamento Educacional” OU “Pla-
nejamento e Gestão Educacional”.

3.1.3. Critérios de Seleção

A seleção dos estudos será realizada em duas etapas nos locais de busca definidos.

• 1ª Seleção: Foram selecionados trabalhos publicados a partir do ano de 2012, lidos
o resumo e as palavras-chave e se tiveram relação com o objetivo da pesquisa,
a publicação foi agrupada em um conjunto preliminar de seleção. Portanto, o
critério de seleção (CS) definido foi ”CS1: Deve citar pelo menos um software de
planejamento e gestão educacional”.

• 2ª Seleção: As publicações do conjunto preliminar foram lidas na ı́ntegra e so-
mente foram selecionadas as funcionalidades que atenderam ao segundo critério
de seleção ”CS2: Descrever como o software foi desenvolvido e apresentar as
caracterı́sticas do mesmo”.



3.1.4. Procedimentos de Extração de Dados

Foram extraı́das informações de publicações relevantes para a pesquisa, que foram regis-
tradas em tabelas, conforme os campos abaixo, referente aos dados da publicação:

• Tı́tulo: indica o tı́tulo do trabalho.
• Autor(es): nome dos autores.
• Fonte de Publicação: local de publicação.
• Ano da Publicação: ano de publicação.

Dados derivados do objetivo.

• Objetivo do Software: Objetivos dos softwares identificados.
• Descrição das Funcionalidades: Caracterização as funcionalidades encontradas

nos softwares educacionais de gestão e planejamento.
• Descrição do Desenvolvimento: Descrição das caracterı́sticas encontradas no de-

senvolvimento de software em relação as tecnologias envolvidas.
• Linguagem de Programação: Linguagens de programação citadas nas descrições

do desenvolvimento.
• Ferramentes: Ferramentas encontradas nas descrições do desenvolvimento.

3.2. Condução do Mapeamento Sistemático
O MS foi realizado entre janeiro de 2020 e maio de 2020 e as publicações foram sele-
cionadas de acordo com critérios de seleção estabelecidos durante o protocolo do MS.
Publicações duplicadas e aquelas não disponı́veis na Internet foram excluı́das. Além
disso, foram excluı́das as publicações que claramente abordavam outros assuntos não
relevantes para a pesquisa.

Foram investigados, por buscas manuais, anais do SBIE do ano de 2012 até 2019,
visto que, os anais do ano de 2020 só estariam disponı́veis em novembro, obtendo 18
publicações.

Na busca automática, foram consideradas apenas as 10 primeiras páginas do me-
canismo de buscas do Google Acadêmico, apenas uma das 100 publicações retornadas foi
selecionada baseado nos critérios de seleção, descritos na seção 3.1.3, para extração de da-
dos. O artigo selecionado foi publicado na Revista Eletrônica de Sistemas de Informação
e Gestão Tecnológica (Resiget).

Inicialmente, foram retornadas 1440 publicações como mostra a Tabela 2, após a
primeira análise, apenas 100 foram selecionadas para o segundo filtro, pois estavam de
acordo com os critérios de seleção estabelecidos durante o protocolo do MS.

Tabela 2. Publicações Selecionadas
Fonte Busca Inicial Após o 1º Filtro Após o 2º Filtro
SBIE 1340 91 18

Google Acadêmico 100 9 1

Para todas as 19 publicações (veja Tabela 3) foram preenchidas as informações nos
formulários de coleta de dados, conforme os dados definidos para extração de dados des-
critos no protocolo do MS. Na Figura 3 pode ser observado a quantidade de publicações
selecionados após o 2° filtro de acordo com o seu ano de publicação.



 

 

Tabela 3. Publicações selecionadas após o 2º filtro 

ID Título Autores Ano Local 

P1 

Apoio ao Aprendizado 

Semipresencial: Uma Aplicação 

no Curso de Especialização 

Ética; Valores e Saúde na Escola 

Sarajane M. Peres; Marcelo 

Fantinato; Ulisses F. Araújo; 

Marcos P. da Soledade Jr; 

Ricardo S. e Freitas; Flavio M. 

Azevedo; Heblon M. A. Barbosa 

2012 SBIE 

P2 

MEMORE – Um Ambiente 

Computacional para Apoio ao 

Acompanhamento do Programa 

Um Computador por Aluno 

Ronaldo Goldschmidt; Isabel 

Fernandes; Claudio Passos; 

Claudia Ferlin; Maria Claudia 

Cavalcanti; Jorge Soares. 

2012 SBIE 

P3 

O ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle: recursos 

para os processos de 

Aprendizagem Organizacional 

Carolina Schmitt Nunes; Maricel 

Karina López Torres; Paulo 

Cristiano de Oliveira; Marina 

Keiko Nakayama. 

2012 SBIE 

P4 

Um Assistente de Predição de 

Evasão aplicado a uma disciplina 

Introdutória do curso de Ciência 

da Computação 

Luis Carlos Martins; Diogo 

Altoé Lopes; André Raabe. 
2012 SBIE 

P5 

Uma Ferramenta para 

Distribuição de Conteúdo 

Educacional Interativo em 

Dispositivos Móveis 

Bruno H. Orlandi; Seiji Isotani 2012 SBIE 

P6 

SIGAA Mobile – O caso de 

sucesso da ferramenta de gestão 

acadêmica na era da computação 

móvel 

Itamir Barroca Filho; Gibeon 

Aquino; José Guilherme Santa 

Rosa. 

2013 SBIE 

P7 
eLGOSS: A Support System for 

e-Learning Governance 

Lúcia B. Baruque; André L. 

Brazil; Cássia B. Baruque. 
2013 SBIE 

P8 

Eu Sei o que Vocês Fizeram 

(Agora e) na Aula Passada: o 

TSTView no Acompanhamento 

de Exercícios de Programação 

Matheus Gaudencio; Leticia 

Farias Wanderley; Filipe Wesley 

Lemos; Eliane Cristina de 

Araujo; Jorge C. A. Figueiredo; 

Dalton D. S. Guerrero 

2013 SBIE 

P9 

WebMonitor: uma ferramenta 

para monitoramento e 

acompanhamento de cursos em 
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4. Resultados e Discussões
Com as informações obtidas nas 19 publicações selecionadas, foi possı́vel responder as
questões de pesquisa definidas no protocolo. Todas a publicações foram analisadas de
forma manual preenchendo as lacunas sugeridas.

4.1. Referente a 1ª Questão de Pesquisa

”Quais as principais funcionalidades utilizadas nos sistemas computacionais de gestão
e planejamento educacional?”

Na primeira questão de pesquisa, foi possı́vel identicar 23 funcionalidades, das
dezenove publicações selecionadas após o segundo filtro, todas fazem alguma referência
as funcionalidades desenvolvidas para realizar os objetivos propostos pelos sistemas. Na
Tabela 4

Tabela 4. Funcionalidades identificadas
Funcionalidade Citações Publicações
Analisar os dados 10 P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12, P13, P14, P16

Coletar exercı́cios / trabalhos 9 P1, P2, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11
Avaliar Desempenho 7 P1, P5, P8, P10, P11, P15, P17

Chat 7 P1, P3, P6, P9, P15, P18, P19
Criar e gerenciar projetos 5 P1, P6, P7, P17, P18

Criar cronograma 5 P1, P6, P15, P17, P18
Compartilhar informações / notı́cias 4 P1, P6, P9, P19

Disponibilizar material didático 4 P1, P5, P6, P18
Fórum 4 P1, P3, P6, P18

Enquete 3 P3, P6, P15
Gerenciar Arquivos 3 P1, P3, P17

Frequência 2 P3, P9
Biblioteca virtual 1 P18

Cadastrar de professores 1 P15
Cadastrar disciplinas 1 P15

Cadastrar turmas 1 P3
Classificar comentários 1 P14

Enviar comentário 1 P14
Feedback 1 P15

Inserir documentos 1 P1
Gestão de workflow 1 P18
Monitorar grupos 1 P12

Registrar relatórios 1 P6

Dentre estas, a análise de dados é a mais citada, exemplificando, o artigo P15,
relata o desenvolvimento de um sistema de comunicação que utiliza a ferramenta Power
BI, uma ferramenta de mineração de dados, um serviço de análise de dados da Microsoft,
outro software utilizado para o suporte a análise de dados, o pacote de software Weka
(Figura 4), que pode fornecer informações estatı́sticas utilizando técnicas de mineração
de dados e aprendizagem de máquina.



Figura 4. Interface do Weka

A segunda funcionalidade mais citada, presente em nove sistemas, a coleta de
exercı́cios ou trabalhos, indica que grande parte dos softwares identificados no MS, cerca
de 47% tem ligação com a gestão da relação entre aluno e professor, tendo como exemplo,
o artigo P1, que tinha como objetivo dar suporte ao processo de aprendizagem e gestão,
a plataforma utiliza o Moodle juntamente com o Google Docs que permite aos usuários
criar e editar documentos.

Dentro das plataformas desenvolvidas, a comunicação é um fator importante, o
serviço de envio de mensagens foi mencionado sete vezes, juntamente com o uso de
fóruns e a função de compartilhamento de informações ou notı́cias, ambos citados quatro
vezes, formando um padrão de conversa entre os usuários das plataformas, dentre estes
estão presentes, alunos, professores e gestores das instituições de ensino.

Observando 23 funcionalidades encontradas, constata-se o predomı́nio de funções
voltadas para gestão e planejamento de turmas e aulas, tendo como exemplo, dentre as
doze mais citadas, todas podem ser potencialmente utilizadas para realizar objetivos de
apoio ao ensino e gerencia de classe.

4.2. Referente a 2ª Questão de Pesquisa
”Quais as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento desses sistemas computacio-

nais de gestão e planejamento educacional?”

Com relação a esta questão de pequisa, apenas a publicação P18 não fez referência
ao desenvolvimento do sistema, diversas tecnologias foram citadas, com relação as tec-
nologias de desenvolvimento, como as IDEs, frameworks, linguagens de programação e
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). duas IDEs, onze frameworks,
seis linguagens de programação e cinco SGBDs foram identificadaos.

Linguagens de programação são usadas na programação de computadores para
implementar algoritmos, sendo geralmente compostas por séries de regras de uso que de-
terminam o significado das expressões escritas no idioma [Lateef et al. 2016]. Dentre as



linguagens de programação, seis foram mencionadas, 24 vezes, sendo elas: PHP, Java,
Javascript, Python, C e C++. A linguagem PHP citada nove vezes constata que grande
parte das aplicações presente no estudo tem o seu desenvolvimento voltado para a plata-
farma web, além disso, outras duas publicações: P1 e P2, relataram o uso do Wordpress,
um sistema aberto de gestão de contúdo para internet, baseado no PHP.

A segunda linguagem mais citada, o Java, citada seis vezes, também conta com
o apoio de outras ferramentas, duas publicações: P4 e P7 utilizaram o Apache Tomcat,
um servidor web Java. A publicação P6 utilizou o framework JavaServer Faces para a
construção de interfaces de usuário baseadas em componentes para aplicações web, o uso
destas ferramentas indicam o uso do Java para desenvolvimento web.

Outras quatro publicações: P14, P15, P16 e P19, relataram o uso da linguagem
Javascript, além disso, o artigo P12 explana sobre o uso do framework web Bootstrap
durante o desenvolvimento, ferramenta que também pode ser usada para sites e aplicações
web usando HTML, CSS e Javascript. A publicação P19 citou o uso do framework React
Native uma biblioteca Javascript voltada para o desenvolvimento de aplicativos para os
sistemas Android e IOS. Na Figura 5 podemos observar as linguagens citadas e na Tabela
5, o uso das linguagens foi relacinado com as publicações.

Figura 5. Linguagens de programação citadas

Tabela 5. Linguagens e a relação com as publicações
Linguagem Publicações

PHP P2, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P13, P16
Java P4, P6, P11, P12, P13, P16

Javascript P14, P15, P16, P19
Python P2, P8, P17

C P2
C++ P13



Uma das ferramentas chaves para o desenvolvimento dos softwares, os SGBDs
são citados doze vezes, como demonstrado na Figura 6, os sistemas referenciados foram:
PostgreeSQL, MySQL, Oracle, Microsoft Acess e Interbase. O SGBD PostgreeSQL foi
o mais mencionado, presente em 42% dos relatos de utilização de SGBDs. Na Tabela 6
podemos indenfiticar a relação entre os SGBDs encontrados e as publicações. No artigo
P3, os autores mencionaram como opção o uso de quatro SGBDs.

Figura 6. SGBDs encontrados

Tabela 6. SGBDs identificados nas publicações
SGBD Publicações

PostgreeSQL P2, P3, P6, P7, P11
MySQL P3, P12, P13, P15

Microsoft Acess P3
Oracle P3

Interbase P3

No que diz respeito as IDEs que são softwares que fornecem recursos para progra-
madores de computador desenvolverem o software. Uma IDE normalmente consiste em
pelo menos um editor de código-fonte, ferramentas de automação de construção e um de-
purador [Lessa Filho e Domı́nguez 2018]. apenas dois foram mencionados, a plataforma
Eclipse na publicação P13, que utiliza as linguagens PHP, Java e C++. No artigo P11, a
ferramenta NetBeans é citada junto ao uso das linguagens PHP e Java.

Os frameworks são ferramentas que prometem economizar tempo de desenvolvi-
mento e design criando uma estrutura base para auxiliar o desenvolvimento. Basicamente
apoia as estruturas mais genéricas do software, portanto isso se aplica particularmente
a funcionalidades mais generalistas [Meiert e MEYER 2015]. Onze frameworks foram
citados, a publicação P6 que tratava de um sistema mobile de gestão acadêmica, fez re-



ferência a cinco ferramentas: Hibernate, JavaServer Faces, Richfaces, Spring e Struts. Na
Tabela 7 podemos observar em quais publicações esses frameworks foram citados.

Tabela 7. Frameworks e a relação com as publicações
Framework Publicação
BootStrap P12
DECIDE P15
Django P17

Hibernate P6
JaCaMo P13

JavaServer Faces P6
JCOLIBRI 2.0 P16
React Native P19

Richfaces P6
Spring P6
Struts P6

Dentre as ferramentas voltadas ao apoio do desenvolvimento para área educaci-
onal, o Moodle, integrado em grande parte dos softwares como podemos observar na
Figura 7, encontra-se mencionado na elaboração de plataformas de gestão em oito das
dezenove publicações, tendo como exemplo a plataforma MONITUM, um sistema proa-
tivo para monitoramento e avaliação das atividades de tutoria a distância em AVAs, que
utilizava o Moodle como ferramenta de pesquisa.

Figura 7. Uso do Moodle

A plataforma Web foi a mais mencionada para fins de desenvolvimento, apenas
as publicações P5,P8,P10 e P17, dentre as dezenove selecionadas, não fizeram referência



ao uso do sistema global de redes de computadores, a Figura 8 mostra a preferência dos
desenvolvedores dos sistemas analisados.

Figura 8. Plataformas de desenvolvimento

5. Conclusão

Com o avanço da tecnologia e a cresecente necessidade, a evolução dos sistemas compu-
tacionais de gestão e planejamento educacional se torna cada vez mais necessária. Muito
dos desafios presentes na área educacional não foram solucionados de forma eficaz, visto
que não foram identificados grandes sistemas que tratam do problema da gestão, de forma
abrangente.

Dessa forma, este trabalho descreve um MS que teve como objetivo de identificar
as principais caracterı́sticas presentes nos softwares de gestão e planejamento educional,
tanto na parte das funcionalidades, quanto na parte de desenvolvimento de sistemas.

Levando em consideração as informações levantadas, todas as 19 publicações tra-
tavam de plataformas voltadas para a gestão escolar direcionada a relação aluno e pro-
fessor, ou seja, trazem uma enorme variedade de funcionalidades que tem como objetivo
dar suporte ao docente na administração e planejamento de atividades escolares, como:
gestão de notas, gestão de desempenho, gestão de frequência e a gerência de projetos.

Alguns dos sistemas identificados no MS também prezavam pelo fator
comunicação, visto que em 18 ocasiões foram identificas a presença de funcionalida-
des que visavam estabelecer algum tipo de diálogo entre a comunidade escolar, seja por
portal de notı́cia, chat, enquete ou fórum.

Portanto, uma plataforma que contasse com a existência de funcionalidades volta-
das para a gestão de alunos, algo parecido com o que portal do aluno realiza e também a
integração com uma ferramenta de comunicação aberta que permitisse o contato entre os
membros da comunidade escolar, além da integração com um ambiente virtual de apren-



dizagem e gestão de aprendizagem como o Moodle, cumpriria grande parte dos objetivos
que os sistemas relatados nas publicações se propõe a fazer.

Na parte que se refere ao desenvolvimento, a plataforma web foi a mais menci-
onada o que já sugere uma direção a seguir mas outras soluções como a utilização do
framework React Native, também se mostra uma opção de desenvolvimento multipla-
taforma, assim podendo levar o sistema para diferentes dispositivos, ademais, o uso de
ferramentas como o Weka, se mostram muito úteis para a leitura de dados e tomada de
decisão.

No entanto, ainda existem inúmeras dificuldades para o desenvolvimento de siste-
mas na área educacional, devido a dificuldade entre o equilı́brio entre a parte pedagógica
e a computacional e também a falta de recursos e de infraestrutura adequada que impede
o progresso. Além disso, existem também problemas relativos as negligências do poder
público e a falta de mão-de-obra qualificada, que acaba trazendo uma lentidão na evolução
destas tecnologias.

As limitações deste trabalho estão relacionadas, principalmente aos locais de
busca, como os anais do SBIE, que não disponibilizam a busca automática, tornando a
realização do MS, muito mais trabalhosa e complexa, pois existe a necessidade da leitura
do tı́tulo e resumo conforme os critérios de seleção estabelecidos no planjamento do MS,
de todos os trabalhos presentes (1340 publicações) nos anais.

Como trabalhos futuros, as múltiplas funcionalidades e ferramentas citadas podem
servir de base para a criação de uma plataforma de gestão e planejamento educacional e
proporcionam uma espécie de mapa, para guiar no desenvolvimento e planejamento de
futuras aplicações ou metodologias de desenvolvimento.
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(Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE), volume 23.
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educacional interativo em dispositivos móveis. In Brazilian Symposium on Computers
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