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RESUMO 

ISHIKAWA, Eliana Cláudia Mayumi. Objeto Virtual de Aprendizagem colaborativa 
(Collabora): estudo na disciplina de probabilidade e estatística no ensino superior 
2018. 200 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. 

Esta tese analisou as contribuições que o objeto virtual de aprendizagem 
colaborativa, denominado Collabora, pode trazer no processo de ensino e 
aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística no Ensino Superior. O 
objeto foi desenvolvido usando o FrameVOC, que é um framework criado neste 
trabalho com a finalidade de permitir o desenvolvimento de objetos virtuais de 
aprendizagem colaborativa.  A base para a análise foi obtida por meio dos registros 
dos alunos no chat do Collabora, das observações e anotações realizadas durante 
as aulas e nas atividades presenciais (diário de bordo e atividades presenciais em 
grupo). Para análise dos dados coletados, utilizou-se a Análise Textual Discursiva 
(ATD) com o auxílio da ferramenta MAXQDA para apoiar o processo de 
categorização e unitarização. Foram criadas duas categorias: Aprendizagem 
Colaborativa (CG1) e Aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística 
(CG2). Com a análise da CG1, conclui-se que o objeto educacional proposto 
atendeu as principias áreas-chaves da CSCL. Foi possível constatar que houve 
troca de ideias por meio do Collabora, os alunos demonstraram formação de equipe, 
definição e planejamento dos objetivos, acompanhamento das atividades e 
verificação de: resultados, prazo, escopo e recursos, além de demonstração de 
negociação entre os pares e votação de propostas. Em relação à CG2, observou-se 
que o Collabora apoiou e estendeu a aprendizagem das aulas da disciplina de 
Probabilidade e Estatística à medida que os alunos participaram e realizaram 
intercâmbio de informações e saberes a respeito dos conteúdos estatísticos e 
probabilísticos. Os alunos se mostraram capazes de questionar a validade de 
representações e interpretações elaboradas por outros, estimulando uma 
participação mais investigativa, reflexiva e crítica, corroborando com a importância e 
efetividade da aprendizagem colaborativa e da CSCL como estratégias de 
aprendizado. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL).  
Objetos de Aprendizagem. Probabilidade e Estatística. Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC). 



 

ABSTRACT 

ISHIKAWA, Eliana Cláudia Mayumi. Virtual object of collaborative learning 
(collabora): study in the discipline of probability and statistics in higher education 
2018. 200 p. Thesis (Doctorate in Teaching of Science and Technology) - Federal 
University TechnologY of Paraná, Ponta Grossa, 2018. 

This thesis analyzed the contributions that the virtual object of collaborative 
learning, called Collabora, can bring for the teaching and learning process in the 
subject of Probability and Statistics in Higher Education. The object was developed 
using FrameVOC, which is a framework created in this work with the purpose of 
allowing the development of virtual objects of collaborative learning. The basis for 
the analysis was obtained through the students' records in the Collabora chat room, 
the observations and notes made during the classes and in the classroom activities 
(logbook and face-to-face group activities). For the analysis of the collected data, it 
was used the Discursive Textual Analysis with the help of the tool MAXQDA to 
support the categorization and unitarization process. Two categories were created: 
Collaborative Learning (CG1) and Learning in Probability and Statistics (CG2). With 
the analysis of CG1, it was concluded that the proposed educational object served 
CSCL's main key areas. It was possible to verify that there was an exchange of 
ideas through Collabora, the students demonstrated team formation, definition and 
planning of objectives, follow-up of the activities and verification of: results, term, 
scope and resources, as well as demonstration of negotiation among peers and 
voting of proposals. Regarding GC2, it was observed that Collabora supported and 
extended the learning of the classes of Probability and Statistics as the students 
participated and exchanged information and knowledge regarding the statistical and 
probabilistic contents. They were capable of questioning the validity of 
representations and interpretations elaborated by others, stimulating a more 
investigative, reflexive and critical participation, corroborating with the importance 
and effectiveness of collaborative learning and CSCL as learning strategies. 
 
Keywords: Computer-supported Collaborative Learning (CSCL), Learning Objects. 
Probability and Statistic. Information and Communication Technology (ICT). 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O conhecimento estatístico é importante para a formação plena do cidadão, 

pois permite a ele interpretar e tomar decisões com base em informações 

estatísticas (BATANERO; ARTEAGA; CONTRERAS, 2011).  

A compreensão de que Estatística não é apenas Matemática, possibilitou o 

surgimento da área de pesquisa denominada Educação Estatística (CAMPOS et al., 

2011), que investiga o ensino e aprendizagem dos conceitos estatísticos e 

probabilísticos em todos os níveis de ensino e contribui para uma aprendizagem 

mais significativa para os alunos. 

É consenso entre os pesquisadores da área de Educação Estatística 

(CAZORLA, 2002; CAZORLA et al., 2010, STEVAM, 2010; BATANERO, 2001; 

BATANERO et al., 2011; CAMPOS, 2007; CAMPOS et al., 2011; KATAOKA et al., 

2011; CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011) que o trabalho com os 

conteúdos estatísticos deve estar baseado em situações significativas aos alunos, 

de modo a permitir que os mesmos compreendam conceitos e informações mais 

complexas e relacionáveis entre si, formando assim, cidadãos letrados 

estatisticamente. 

Apesar da Estatística já fazer parte dos currículos escolares, desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, é perceptível a dificuldade existente por parte dos 

estudantes dos cursos de graduação,  em aprender os conteúdos estatísticos e 

probabilísticos, assim como, a crescente inabilidade que esses demonstram em 

pensar ou raciocinar estatisticamente, mesmo aqueles que possuem facilidades com 

cálculos (BEN-ZVI; GARFIELD, 2004). 

No meio acadêmico, a Estatística pode representar um importante 

mecanismo de articulação entre a prática e a teoria, tendo como fim, servir como 

técnica de análise de dados provenientes de estudos das mais variadas ciências.  

Dados históricos demonstram que na educação superior, as ciências exatas 

são uma área do conhecimento em que os alunos apresentam dificuldades na 

aprendizagem (ZANETTE, et al., 2006), o que inclui os conteúdos estatísticos, já que 

a Estatística faz parte do currículo da Matemática, na qual, normalmente, as 

fórmulas e cálculos são priorizados em detrimento da discussão e compreensão dos 

resultados.  
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As barreiras impostas pelos alunos frente ao aprendizado dos conteúdos 

estatísticos estão relacionadas às experiências negativas com a aprendizagem 

matemática, dificuldades de entendimento por parte dos alunos quanto à 

aplicabilidade dos conteúdos estatísticos e probabilísticos no contexto de suas 

futuras profissões (BIFI, 2006; TURIK, 2010), a carência de professores com 

formação sistematizada em relação à Estatística e a deficiência do uso e aplicação 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em suas práticas pedagógicas 

(KATAOKA et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2009; CAMPOS; WODEWOTZKI; 

JACOBINI, 2011). 

Educadores e pesquisadores têm promovido esforços para mudar a 

realidade de ensino e aprendizagem de Estatística em diversos níveis educacionais. 

Logo, surgem novas técnicas de exploração de dados e de TIC que auxiliam no 

processo educacional. (CAMPOS et al.,2011) 

Estudos indicam que a aprendizagem dos alunos melhora quando se utiliza 

de forma agregada, a teoria, os experimentos, a realidade do aluno e as TIC 

(BARROQUEIRO; AMARAL; DE OLIVEIRA, 2011), que podem ser usadas como 

ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem de Estatística, uma vez que 

favorecem o processo de aprendizagem, especialmente se contêm um processo 

comunicacional interativo, dinâmico e bilateral entre o professor e alunos e os 

próprios alunos. 

Mesmo diante da importância das TIC como ferramentas no processo de 

ensino e aprendizagem de Probabilidade e Estatística, verificou-se que ainda são 

poucos os trabalhos que tratam do tema em questão. 

Como exemplo, tem-se a pesquisa realizada por Estevam e Kalinke (2013), 

na qual os autores apresentaram um cenário recente de pesquisas envolvendo 

recursos tecnológicos e o ensino de Probabilidade e Estatística. Como resultado 

desse mapeamento, os pesquisadores identificaram apenas quinze dissertações e 

nenhuma tese de doutorado.  

Um recorte das produções Stricto Sensu na Área de Ensino da Capes, no 

período de 2004 a 2016, evidenciou, mais uma vez, a carência de trabalhos que 

tratam da Educação Estatística em conjunto com as TIC. Dos vinte e cinco trabalhos 

encontrados, nos diversos níveis de ensino, apenas quatro dissertações apresentam 

aplicações de TIC para o Ensino Superior (o detalhamento de ambas as pesquisas 

pode ser visto no Capítulo dois). Cabe ressaltar que nenhumas das pesquisas 
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assinalaram o desenvolvimento de novas ferramentas educacionais, uma vez que 

fizeram uso de tecnologias já existentes no mercado. 

Tais dados indicam que essa é uma área que precisa ser melhor explorada, 

visto que o desenvolvimento de novas tecnologias educacionais pode ser uma das 

maneiras de se buscar a inovação no desenvolvimento de novas estratégias de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos estatísticos e probabilísticos, além de 

operacionalizar práticas mais flexíveis que favoreçam a aprendizagem por parte dos 

alunos. 

A Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL) - que tem 

como um dos objetivos, estudar como as pessoas podem aprender em grupo com o 

auxílio do computador -, aliada a um artefato que permite a interação entre 

entidades digitais, tal como os Objetos de Aprendizagem (GOMES et al.,2009), pode 

ser vista como uma possibilidade de se criar ferramentas tecnológicas relevantes 

que auxiliem na aprendizagem de Probabilidade e Estatística. 

Tais ferramentas podem ser usadas como instrumentos de trabalho que 

favorecem debates, confronto de ideias, troca de experiências, informações e 

conhecimentos, tendo em vista a construção e a reconstrução de novos 

conhecimentos (TORRES; AMARAL, 2011).   

Para Lopes (2007), só é possível desenvolver uma proposta de 

aprendizagem ativa usando ferramentas de aprendizagem que conduzam interação, 

colaboração e produção de conhecimento, sendo essas exigências diretamente 

relacionadas a uma perspectiva construtivista, reflexiva, colaborativa, interativista e 

que promovam processos autônomos de aprendizagem. 

Pesquisas desenvolvidas por Lopes (2007), Fuks e Lucena (2008), Cunha 

(2009), Cardoso (2010), Gianotto e Diniz (2010), Oliveira e Tedesco (2010), Torres e 

Amaral (2011), Massaro (2014), dentre outros, abordam o uso a CSCL como uma 

estratégia educativa capaz de apresentar mais e melhores condições ao aluno para 

participar ativamente do processo de construção de seu próprio conhecimento e do 

grupo como um todo. 

Nesse cenário colaborativo, torna-se fundamental a presença de 

instrumentos, sejam eles informatizados ou não, que possibilitem mensurar e avaliar 

a colaboração de cada aluno, bem como do grupo como um todo, de modo que seja 

possível identificar, por exemplo, se houve colaboração, se as informações 
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compartilhadas foram significativas e se os instrumentos contribuíram, de alguma 

forma, para a aprendizagem dos envolvidos. 

Faz-se necessário a existência de técnicas e instrumentos de apoio capazes 

de avaliar o processo colaborativo por meio de critérios ou medidas específicas, 

como se observa em parte das pesquisas desenvolvidas por Lopes (2007); Dascalu 

(2010), Khandaker; Soh (2010); Ferraz, et al., (2015); Pietruchinski; Pimentel (2015). 

Diante desse cenário, realizou-se o agrupamento e análise das pesquisas 

dos autores supracitados, além de outros trabalhos relevantes que abordaram de 

forma similar o tema em questão, pois até o presente momento, não foi encontrado 

nenhum trabalho que integrasse todos os assuntos-chave dessa proposta. A relação 

dos trabalhos e sua respectiva análise podem ser consultados no capítulo 4.  

Verificou-se nos trabalhos analisados, que os mesmos abordam de forma 

isolada os conceitos relacionados à construção de um objeto educacional que 

integre tecnologias computacionais (objetos de aprendizagem - OA) e a 

Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computadores (CSCL), no domínio da 

Probabilidade e Estatística no Ensino Superior. Outra questão a considerar, é o fato 

de que a aprendizagem colaborativa presente nas pesquisas está inserida no 

contexto de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e não em Objetos de 

Aprendizagem (OA). 

Esta tese analisa as contribuições que um objeto virtual de aprendizagem 

colaborativa pode trazer no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de 

Probabilidade e Estatística no Ensino Superior. Para tanto, foi desenvolvido um 

framework, denominado FrameVOC (Framework Virtual Object Colaboration), que 

utiliza uma metodologia híbrida que contempla o enfoque pedagógico e 

computacional. Tem suas origens da integração da metodologia ADDIE (BRAGA et 

al.;2013; DOS SANTOS; VALENTE, 2014) e das atividades fundamentais de um 

processo de desenvolvimentos de software (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 

2011). O FrameVOC é capaz de criar e avaliar a colaboração em objetos de 

aprendizagem virtuais e foi usado na construção de um objeto educacional, 

denominado Collabora.  

O Collabora é um objeto virtual de aprendizagem colaborativa aplicado na 

disciplina de Probabilidade e Estatística no Ensino Superior que permite maior 

agilidade no processo de obtenção de dados sobre a aprendizagem referente ao 

indivíduo ou ao grupo e promove uma participação mais significativa desses dados, 
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tornando-os assim, participantes ativos do processo de ensino e aprendizagem para 

aquisição do conhecimento estatístico e probabilístico. 

O Collabora foi usado como ferramenta de apoio à disciplina de 

Probabilidade e Estatística durante um semestre letivo, no curso de graduação em 

Engenharia de Produção da UTFPR, Campus Ponta Grossa - PR. Por meio desta 

ferramenta o aluno pode construir, interagir e colaborar com os seus pares, podendo 

criar estratégias para solucionar problemas durante a resolução dos exercícios de 

uma atividade e, após a submissão da resposta consensual do grupo, obter retorno 

automático das respostas, o que auxiliará na correção e possíveis ajustes dessas 

estratégias. Ao utilizar o objeto proposto, o professor tem acesso a uma ferramenta 

que permite gerenciar disciplinas, além de outras atividades, e obter a nota de 

colaboração do indivíduo ou do grupo.  

Os dados obtidos com o uso do objeto educacional proposto foram cruzados 

com os resultados das avaliações, observações e percepções adquiridas pela 

pesquisadora, durante as aulas da disciplina de Probabilidade e Estatística e, em 

seguida, utilizou-se a metodologia da Análise Textual Discursiva (ATD) para análise 

dos dados, por meio do qual foram criadas duas categorias. A categoria (CG1) 

denominada “Aprendizagem Colaborativa”, foi criada com o objetivo de investigar as 

contribuições da aprendizagem colaborativa no processo de ensino e aprendizagem, 

considerando as funcionalidades ou áreas-chaves da CSCL (Comunicação, 

Coordenação, Colaboração e Percepção), sendo considerada como unidade de 

análise desta categoria. 

A categoria (CG2), “Aprendizagem da disciplina de Probabilidade e 

Estatística” foi criada com a finalidade de examinar a aprendizagem dos conteúdos 

da disciplina de Probabilidade e Estatística, observando que essa aprendizagem 

pode ter como influência o uso de recursos ou a postura acadêmica, sendo essas as 

subcategorias de CG2.  

Diante do exposto, o problema de pesquisa para essa tese é: 

Quais contribuições um Objeto Virtual de Aprendizagem Colaborativa 

(OVAC), denominado Collabora, enquanto ferramenta colaborativa, poderá trazer ao 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística no 

Ensino Superior? 

Para solucionar o problema de pesquisa, foi formulada a seguinte hipótese: 

O objeto virtual de aprendizagem colaborativa, denominado Collabora, contribui para 
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o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística no 

Ensino Superior. 

Com o intuito de buscar resposta para a problemática aqui apresentada e 

validar essa hipótese, o objetivo geral consiste em analisar as contribuições que o 

objeto virtual de aprendizagem colaborativa, denominado Collabora, poderá trazer 

ao processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística 

no Ensino Superior. 

Para dar encaminhamento à presente pesquisa, os seguintes objetivos 

específicos necessitam ser atingidos: 

 Propor um processo de desenvolvimento de um Objeto Virtual de 

Aprendizagem Colaborativa (OVAC);  

 Utilizar o processo de desenvolvimento de um OVAC para criar um 

objeto educacional (Collabora) para a disciplina de Probabilidade e Estatística no 

Ensino Superior; 

 Aplicar o Collabora durante o processo de ensino e aprendizagem na 

disciplina de Probabilidade e Estatística. 

 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

 

Esta tese está estruturada em oito capítulos. O capítulo 1 apresenta a 

introdução do trabalho, com a delimitação da pesquisa, seguida da justificativa, da 

problemática e dos objetivos: geral e específicos. 

 O capítulo 2 relata uma revisão de literatura a respeito da Educação 

Estatística, dos objetivos da Estatística e da abordagem dada no Ensino Superior, 

segundo a descrição dos documentos das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para a disciplina nos cursos de graduação. São abordados também, aspectos 

referentes às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a Educação 

Estatística, além de um panorama das principais pesquisas que envolveram a 

temática no nível de graduação.  

O capítulo 3 traz os principais conceitos, características e classificações dos 

Objetos de Aprendizagem (OA). Também apresenta duas abordagens distintas, 



18 

 

porém, complementares para o desenvolvimento de OA. A primeira, trata da 

metodologia ADDIE, que dá ênfase ao aspecto pedagógico (design instrucional) e, a 

segunda, é o aspecto computacional, no qual foi descrito o Processo de 

desenvolvimento de software e suas atividades genéricas.  

O capítulo 4 define a aprendizagem colaborativa e seus aspectos de 

interatividade e envolvimento dos membros do grupo. É descrita a Aprendizagem 

Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL - Computer Supported Collaborative 

Learning), suas principais funcionalidades ou áreas-chave e um resumo de algumas 

propostas e ferramentas utilizadas para medir e avaliar a colaboração.  

O capítulo 5 apresenta os encaminhamentos metodológicos da pesquisa. 

Nele, são descritos: a classificação do estudo, o local e os participantes da pesquisa, 

a metodologia da Análise Textual Discursiva (ATD) para análise dos dados, assim 

como, a organização e a operacionalização das etapas para a sua concretização. 

O capítulo 6 detalha os resultados da pesquisa. Primeiramente, apresenta o 

processo de desenvolvimento de objetos virtuais de aprendizagem colaborativa 

proposto, denominado - FrameVOC (Framework Virtual Object Colaboration). Na 

sequência, é descrita a utilização do FrameVOC na implementação do objeto virtual 

de aprendizagem colaborativa Collabora e, por fim, sua aplicação na disciplina de 

Probabilidade e Estatística no Ensino Superior. Realizou-se, também, a análise e a 

interpretação dos registros por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), tendo 

como base o referencial teórico e, finalmente, foi criado um metatexto contendo as 

principais percepções e contribuições do uso do Collabora.  

O capítulo 7 discute as principais percepções e possíveis contribuições da 

aplicação do Collabora e da aprendizagem colaborativa, no processo de ensino e 

aprendizagem, na disciplina de Probabilidade e Estatística, seguidas das 

considerações para futuros estudos. 
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2 EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão de literatura referente à Educação 

Estatística. A seção 2.1 relata os principais objetivos da Educação Estatística, assim 

como as similaridades e diferenças da Estatística e da Matemática.  A seção 2.2 

discorre sobre o enfoque dado à Probabilidade e Estatística no Ensino Superior e 

aos conteúdos segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a disciplina 

nos cursos de graduação. A seção 2.3 trata dos aspectos referentes às Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) e à Educação Estatística. 

 

 

2.1 A ESTATÍSTICA E SEUS OBJETIVOS 

 

 

A Estatística é ligada às demais áreas do conhecimento e, também, com a 

vida do cidadão. Diante desse panorama, a preocupação com o ensino da mesma 

nas escolas e nas universidades é reforçada por vários pesquisadores (LOPES, 

2010; CAZORLA et al., 2010; CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011; 

BATANERO et al., 2011; DE OLIVEIRA JÚNIOR, 2013). 

Batanero (2001) afirma que a formação estatística não é uma necessidade 

apenas dos técnicos que produzem as estatísticas, mas, também dos cidadãos que 

devem interpretar e tomar suas decisões com base em informações estatísticas. 

Assim, considera-se o conhecimento estatístico como um instrumento de poder, 

tanto para quem produz a informação estatística quanto para seus consumidores. 

Às vezes os estudantes tendem a equiparar a Estatística à Matemática e 

esperam que o foco esteja em números, fórmulas e cálculos em geral, sempre com 

uma resposta certa. Ao se analisar esses dois conceitos, percebe-se que o 

entendimento de que Estatística não é apenas matemática, possibilitou o 

aparecimento de um novo campo de estudo que foi chamado de Educação 

Estatística (CAMPOS et al., 2011). 

A Educação Estatística se difere da Educação Matemática, pois enfatiza as 

questões simbólicas do ensino e a aprendizagem de Estatística que, não 

necessariamente, estão presentes no trabalho com a Matemática (MOORE, 2004). 
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Um dos aspectos relevantes da Educação Estatística é que esta se 

preocupa com o procedimento e as discussões geradas pela manipulação de dados 

quantitativos. Constitui-se, então, de um campo de investigação que tem como 

objetivo, o ensino e a aprendizagem dos conceitos estatísticos e contribui para uma 

aprendizagem mais significativa dos alunos, uma vez que o trabalho com os 

conteúdos estatísticos deve estar baseado em situações significativas para aqueles, 

de modo a permitir sua compreensão a respeito dos conceitos e informações mais 

complexas e relacionáveis entre si, podendo formar seu ponto de vista. 

A Educação Estatística é uma linha de pesquisa que trata acerca de 

investigações sobre o currículo, tanto da Educação Básica quanto do Ensino 

Superior; formação inicial e contínua de professores; erros e dificuldades dos alunos; 

e, inserção de novas tecnologias (LOPES, 2006). Lopes (2010, p. 52) destaca a 

importância da Educação Estatística para a vivência em uma sociedade globalizada: 

A Educação Estatística não apenas auxilia a leitura e a interpretação de 
dados, mas fornece a habilidade para que uma pessoa possa analisar e 
relacionar criticamente os dados apresentados, questionando e, até mesmo, 
ponderando sua veracidade. 

Uma das prioridades da Educação Estatística levantada por Lopes (2010a) é 

ajudar os estudantes no desenvolvimento dos pensamentos estatístico e 

probabilístico, os quais demandam interpretação de resultados, elaboração de 

questões e de hipóteses.  

Apesar de conjugarem aspectos comuns, a Estatística e a Matemática 

apresentam diferenças importantes (CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011), 

uma vez que para a Matemática o determinismo é o centro de todo o processo; na 

Estatística o foco está na variabilidade dos dados em que a incerteza se faz 

presente (WALICHINSKI; SANTO JÚNIOR, 2013). Corroborando com esse 

pensamento, Estevan (2010) afirma que a diferença fundamental entre a Estatística 

e a Matemática consiste na onipresença da variabilidade. Outra questão importante 

se trata de que o ensino de Estatística exige conhecimento do contexto para melhor 

analisar a situação. 

Aspectos tais como “a escolha da forma de organização dos dados, a 

interpretação, a reflexão, a análise e a tomada de decisões” (CAMPOS; 
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WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011, p. 13) dão à Estatística uma peculiaridade 

diferente à da Matemática. 

Os autores apontam ainda alguns dos principais objetivos da Educação 

Estatística (CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011, p. 12): 

• Promover o entendimento e o avanço da Educação Estatística e seus 
assuntos correlacionados; 

• Fornecer embasamento teórico às pesquisas em ensino da Estatística; 
• Melhorar a compreensão das dificuldades dos estudantes; 
• Estabelecer parâmetros para um ensino mais eficiente dessa disciplina; 
• Auxiliar o trabalho do professor na construção de suas aulas; 
• Sugerir metodologias de avaliação diferenciadas, centradas em Metas 

estabelecidas e em Competências a serem desenvolvidas; 
• Valorizar uma postura investigativa, reflexiva e crítica do aluno, em uma 

sociedade globalizada, marcada pelo acúmulo de informações e pela 
necessidade de tomada de decisões em situações de incerteza. 

 

Em síntese, considera-se que um dos objetivos de estudo da Educação 

Estatística é o processo de ensino e aprendizagem de questões referentes à 

Probabilidade e à Estatística em todos os níveis de ensino, com a finalidade de 

propiciar uma aprendizagem mais significativa ao aluno, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências estatísticas e probabilísticas. 

 

 

2.2 A DISCIPLINA DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

 

Diante das contribuições dadas pela Probabilidade e Estatística à sociedade 

e na formação de profissionais e pesquisadores nas mais diversas áreas do 

conhecimento científico, a disciplina apresenta-se obrigatória nos campos da 

formação acadêmica, estando presente na maioria dos cursos do Ensino Superior. 

A preocupação com a necessidade de se abordar os conteúdos estatísticos 

na direção de uma formação mais ampla dos estudantes, ou seja, em todos os 

níveis escolares, fez crescer a presença desses conteúdos no Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio (CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011). Deve-se 

considerar que no Brasil, desde 1997, o ensino da estatística, ainda dentro da 

matemática, deve iniciar na primeira série do ensino fundamental e se estender até o 
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final do ensino médio, no qual, estar alfabetizado na vida contemporânea abrange 

conhecimentos como a leitura, a interpretação e a análise de informações 

provenientes de dados coletados (TURIK et al., 2012). 

Campos (2007, p.12) relata que: 

Independente do conhecimento anterior em Estatística inserido nos 
programas de Matemática do Ensino Fundamental e Médio, é apenas no 
Ensino  Superior  que  a  Estatística  é  ministrada  como  uma  disciplina  
independente, aparecendo em duas circunstâncias: no curso de 
Bacharelado em Estatística que forma o Estatístico, e em  cursos que 
formam usuários de Estatística, sendo que estes têm como objetivo,  
desenvolver  conceitos  básicos,  de  forma  a  proporcionar  aos  alunos  
condições de  utilização em sua área de atuação.  

Da mesma forma, Rumsey (2002, apud SILVA; SCHIMIGUEL, 2014, p.126) 

considera que as disciplinas introdutórias de Estatística “devem proporcionar aos 

estudantes um aumento na conscientização sobre os dados na vida cotidiana, 

preparando-os para a carreira profissional na “era da informação”.  

Silva e Schimiguel (2014) propõem o trabalho da Estatística nos cursos de 

graduação com dois objetivos estratégicos. O primeiro, é à literacia estatística, ou 

seja, habilidade de argumentar usando corretamente a terminologia estatística, o 

entendimento de conceitos, vocabulários e símbolos estatísticos (CAMPOS; 

WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011).  O segundo objetivo é o desenvolvimento de 

habilidades de pesquisa científica, uma vez que todos os alunos da graduação 

necessitam ter conhecimento sobre o uso do método científico, o que implica na 

capacidade de identificar as perguntas, coletar evidências (dados), descobrir e 

aplicar as ferramentas para interpretar os dados e apresentar os resultados. 

Quanto aos conteúdos de Estatística ministrados nos cursos de graduação, 

Campos (2007) afirma que os mesmos variam de acordo com cada curso, pois 

tendem a se adequar ao currículo de cada área de atuação, mas na maioria dos 

planos de disciplina, abrange: medidas de tendência central e dispersão, gráficos, 

distribuições de frequência, teoria elementar de probabilidade e, em alguns casos, 

contempla métodos de amostragem e inferência.   

Os cursos de bacharelado e engenharias da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), campus Ponta Grossa, utilizam as diretrizes 

curriculares próprias da UTFPR, que definem que a disciplina de Probabilidade e 
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Estatística deve possuir uma carga horária semestral de 60 (sessenta) horas, sendo 

obrigatória em todos os cursos de bacharelado e engenharias ofertados no Campus. 

O quadro 1 apresenta os cursos do Campus Ponta Grossa da UTFPR e o período 

em que a disciplina é ofertada. 

 

Quadro 1- Cursos e períodos em que é ofertada a disciplina de 

Probabilidade e Estatística 

CURSO PERIODO 

Bacharelado em Ciência da Computação 2º 
Engenharia da Produção 2º 

Engenharia de Produção Mecânica 2º 
Engenharia Eletrônica 2º 
Engenharia Química 5º 

Fonte: UTFPR (2016) 
 

A disciplina de Probabilidade e Estatística possui a seguinte ementa: 

Elementos de Probabilidade. Variáveis Aleatórias. Distribuição de Probabilidade. 

Inferência Estatística. Estimação. Testes de Hipóteses. Controle Estatístico de 

Processo (CEP). Análise da Variância. Os conteúdos estão distribuídos seguindo 

essa ementa e podem ser visualizados no Anexo A.  

Sobre a oferta da disciplina de Estatística, Cazorla (2002), afirma que a 

maioria dos cursos oferece apenas uma única disciplina, já nos cursos que exigem 

um maior conhecimento de Probabilidade e Estatística é ofertada uma segunda 

disciplina, sendo mais orientada para a área, como por exemplo: Delineamento de 

Experimentos, Demografia, Biometria, entre outras.  

Cabe ressaltar que a disciplina de Probabilidade e Estatística contribui, 

principalmente, por prover métodos para: organizar, resumir e comunicar dados, 

também proporciona condições de fazer inferência através de observações 

realizadas por meio de amostras, a fim de obter potenciais resultados relativos ao 

universo investigado (DE OLIVEIRA JÚNIOR, 2011). 

Para ratificar a importância e demonstrar a disseminação da disciplina de 

Probabilidade e Estatística pelas mais variadas áreas de formação, além de sua 

conhecida importância nos cursos de Ciências Exatas, alguns cursos de graduação 

oferecem disciplinas como: Estatística Aplicada à Educação, Estatística Econômica, 

Bioestatística, entre outras (CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011), que têm 

como base as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), parecer CNE/CES 

nº1362/2001 e, posteriormente, a resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. 
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Os documentos trazem o perfil esperado dos ingressantes, assim como as 

competências e habilidades esperadas desses alunos ao final do curso. Para tanto, 

os Currículos dos cursos devem dar condições a seus egressos para adquirir 

competências e habilidades, tais como: aplicar conhecimentos matemáticos, 

científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; projetar e conduzir 

experimentos e interpretar resultados; conceber, projetar e analisar sistemas, 

produtos e processos; desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas, entre 

outras. 

O documento informa que independente da modalidade do curso de 

Engenharia, seja produção, computação, eletrônica, civil, ou qualquer outra, deve 

possuir um projeto pedagógico que demonstre como o conjunto das atividades 

previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o desenvolvimento das 

competências e habilidades esperadas. 

No que diz respeito aos conteúdos curriculares, todas as modalidades 

devem possuir um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos 

profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que caracterizem a 

modalidade.  O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima 

do curso, versará sobre diversos tópicos, o que inclui a Matemática e, neste, a 

disciplina de Estatística. 

Apesar das contribuições da Probabilidade e Estatística para a formação do 

estudante, muitos alunos de graduação desenvolvem uma barreira frente a esta 

disciplina, principalmente por apresentarem dificuldades de entendimento dos 

conteúdos programáticos.  

Muitas vezes, o aluno não consegue visualizar a aplicabilidade da 

probabilidade estatística em seu cotidiano e na prática, assim, terminam o curso de 

graduação sem o conhecimento necessário para utilizá-la em sua área profissional 

(BIFI, 2006; TURIK, 2010). 

Garfield (2002) aponta outro entrave à efetivação da aprendizagem dos 

conteúdos estatísticos no Ensino superior, o fato da Probabilidade e Estatística 

estarem presentes no currículo da Matemática e que, geralmente, são priorizadas as 

fórmulas e os cálculos.  

Nesse mesmo entendimento, Campos, Wodewotzki e Jacobini, (2011, p.10) 

consideram que a disciplina de Probabilidade e Estatística contribui para o 

desenvolvimento, no estudante, de um sentimento de apreensão que se manifesta, 
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tanto nas aulas quanto na elaboração de trabalhos escritos, segundo os 

pesquisadores: 

Esse sentimento identifica-se fortemente com o que é chamado de 
ansiedade matemática, que decorre em geral, de experiências negativas 
anteriores com a aprendizagem matemática, ou que é motivada pela 
ansiedade e sentimentos de tensão, provenientes da manipulação de 
números e de problemas matemáticos. 

Pesquisadores como Kataoka et al. (2011) e Guimarães et al. (2009) 

afirmam que uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento da Estatística se 

refere ao fato de que os professores não tiveram uma formação sistematizada em 

relação à disciplina em questão.  

Corroborando com essa visão, Campos, Wodewotzki e Jacobini, (2011, 

p.10) afirmam que, por meio de suas experiências pedagógicas, constataram que 

muitos dos professores de Estatística, principalmente aqueles que atuam em cursos 

universitários, costumam dar maior ênfase aos aspectos técnicos e operacionais da 

disciplina e a aplicação e uso de tecnologias de informação, quando aparecem, 

ocupam um espaço limitado.  

Deste modo, os autores ressaltam a importância do uso de tecnologia no 

ensino e aprendizagem, bem como o desenvolvimento de conceitos, problemas de 

avaliação, contextualização entre a Estatística e a vida real e a formação de um 

cidadão crítico (SILVA; SCHIMIGUEL, 2014).  

Considera-se, então, que as tecnologias de informação podem ser usadas 

como elemento de apoio para o ensino e, por outro lado, favorecem a aprendizagem 

do aluno por meio da análise de suas produções, socializando-as com colegas e 

comparando-as entre si (LIRA; MONTEIRO, 2011), o que favorece a implementação 

de estratégias de aprendizagem colaborativa e o encorajamento do trabalho em 

grupo (CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINI, 2011). Para Tajra (apud Lira; 

Monteiro, 2011, p.767), as tecnologias “podem motivar os estudantes a explorar, de 

maneira autônoma, possibilidades de comunicação, bem como ampliar suas formas 

de agir e participar da construção do conhecimento”. 

Percebe-se que as universidades não comportam mais práticas educativas 

conservadoras, repetitivas e acríticas, sobretudo, quando as influências dos avanços 

dos meios de comunicação e dos recursos computacionais aliados à mudança de 
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paradigma da ciência, se fazem presentes (SILVA; SCHIMIGUEL, 2014). Assim, os 

professores que queiram acompanhar seus alunos precisam aceitar a rapidez e as 

mudanças que os meios tecnológicos trazem e conduzir a aprendizagem dos 

conteúdos estatísticos de forma mais dinâmica, clara e motivadora com o auxílio das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

 

 

2.3   TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E A EDUCAÇÃO 

ESTATÍSTICA 

 

 

A aplicação e a integração da tecnologia da informação e da comunicação 

(TIC) promovem novos desafios no processo educativo e há diferentes formas de 

aprender com as tecnologias digitais. As TIC podem ser um reforço aos métodos 

tradicionais de ensino ou como uma forma de renovação das oportunidades de 

aprendizagem.  

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) refere-se à 

conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das 

telecomunicações, e tem, na Internet, a sua mais forte expressão. Quando estas 

tecnologias são usadas para fins educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar 

a aprendizagem dos alunos, são consideradas tecnologias como um subdomínio da 

Tecnologia Educativa, ou seja, aonde há o interesse pelos recursos e avanços 

técnicos, mas sobretudo, pelos processos que determinam e melhoram a 

aprendizagem (LIRA; MONTEIRO, 2011). 

Percebe-se que novas gerações nascem e crescem em um mundo digital e 

informatizado: os chamados “nativos digitais”. Essas gerações já convivem com a 

tecnologia e aprendem por meio de recursos tecnológicos como: computador, 

internet, vídeo game e celular (PRENSKY, 2001). Tais recursos ganham, a cada dia, 

grande dimensão na vida profissional e de lazer dos indivíduos, constituindo meios 

de comunicação ágeis e eficazes, assim como interessantes por estarem imersos no 

cotidiano dessa geração. 

Inseridos nesta cultura digital, estas gerações estão sofrendo grande 

influência da tecnologia em diferentes áreas e, no contexto educacional, não poderia 

ser diferente.  
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Apesar dos avanços da aplicação e no desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), ainda é longo o caminho a ser percorrido em 

direção à excelência do emprego dessas ferramentas no ambiente de ensino e 

aprendizagem. Há necessidade de transformações nas práticas desenvolvidas na 

sala de aula, na apropriação das TIC e na visão que os alunos apresentam sobre os 

conceitos a serem trabalhados (SILVA; SCHIMIGUEL, 2014).  

Para Kenski (2007), é preciso incorporar a tecnologia à sala de aula, aos 

métodos de ensino e aprendizagem e ao cotidiano dos alunos, uma vez que os 

vínculos entre conhecimento, poder e tecnologias estão presentes em todas as 

épocas e em todos os tipos de relações sociais.  

Deve-se considerar, também, o acesso às novas tecnologias por parte dos 

alunos que, em geral, já têm acesso, desde a Educação Básica e os acompanha até 

o Ensino Superior, conforme relatado por Ricoy e Couto (2014, p.3): 

Cada vez em maior medida, os dispositivos digitais proliferam 
particularmente entre os estudantes universitários, sendo necessários, tanto 
em sua formação acadêmica quanto no exercício profissional futuro. Para 
isso, é importante aprofundar-se no uso dessa tecnologia da qual se requer 
uma boa prática, já que, assim como ocorre na educação, nela estão 
associadas grandes expectativas sociolaborais e de desenvolvimento. A 
utilização das TIC requer ‘saber fazer’ a partir do ser e condiciona o ‘saber 
estar’ para conviver com os demais. 

Observa-se a necessidade de se repensar em novas metodologias e 

recursos tecnológicos que apoiem o processo educativo, com o objetivo de envolver 

e motivar os nativos digitais a ‘fazer, interagir e colaborar’, ou seja, se fazerem 

presentes no processo de aprendizagem. 

No âmbito da Educação Estatística, as TIC auxiliam o processo de ensino e 

aprendizagem de forma sistemática e, quando esses forem utilizados de forma 

estratégica no processo de ensino e aprendizagem, podem auxiliar os educadores e 

discentes a compartilharem problemas, perspectivas, ideias e soluções 

(BARROQUEIRO; AMARAL; OLIVEIRA, 2011).  

Corroborando com essa ideia, Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011) 

relatam que as aplicações das TIC promovem grandes possibilidades de 

simulações, apresentação e processamento de cálculos, análise de dados, 

interpretações e tomada de decisões. Da mesma forma, Batanero et al. (2011) 
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afirmam ainda que, as diferentes formas de aplicação do uso desses recursos na 

Educação Estatística, demonstram um passo importante no processo de ensino e 

aprendizagem dos conceitos estatísticos. 

As tecnologias podem se caracterizar como uma ferramenta de apoio ao 

ensino de Probabilidade e Estatística, pois segundo Burril apud Estevam e Kalinke 

(2013, p.106), “torna acessível a todos os alunos a Estatística e o raciocínio 

estatístico, fornece pistas sobre como trabalhar com dados e torna possível a 

utilização de dados reais e situações de interesse que motivam estudos estatísticos 

e matemáticos”. 

Com a ajuda das TIC é possível dar um novo significado à Probabilidade e 

Estatística, uma vez que elas introduzem novas representações, maior clareza nas 

investigações dos dados, facilidade e rapidez na tomada de decisões, 

consequentemente, interfere positivamente na forma de atuar do professor e 

aumenta as possibilidades de aprendizagem por parte dos estudantes.  

Embora se reconheça a importância do uso e aplicação das TIC como 

ferramenta no processo de ensino e aprendizagem da Probabilidade e Estatística, 

percebe-se que ainda existem poucos trabalhos que tratam dos temas em questão, 

sendo que um desafio é o de vincular, mais explicitamente, as dimensões cotidianas 

dessas duas áreas de forma efetiva no processo educativo.  

Estevam e Kalinke (2013) apresentaram um cenário de pesquisas brasileiras 

envolvendo recursos tecnológicos e o ensino de Probabilidade e Estatística na 

Educação Básica. Os autores investigaram um conjunto de trabalhos presentes nos 

resumos das dissertações e teses disponíveis na Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), produzidas de 2004 (primeiro trabalho 

encontrado) a 2011, na busca por compreender quais discussões têm sido 

privilegiadas. Os autores selecionaram todos os trabalhos relacionados ao ensino de 

Estatística que envolvia, de maneira articulada, as palavras: “Tecnologia”, 

“Probabilidade” e “Estatística”, campo “Assunto”. Como resultados desse 

mapeamento, foram identificadas 15 (quinze) dissertações. 

Além dos softwares referentes à exploração de tarefas estatísticas (Microsoft 

Excel, Tinker Plots, Fathon, Tabletop, GeoGebra, R e Super Logo) que 

compreendem a exploração de conceitos e ideias estatísticas, os autores também 

ressaltam que os Ambientes de Aprendizagens Virtuais (AVA) tais como: Moodle, 

Eureka e Tidia Ae, podem se configurar como uma alternativa de se criar condições 
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para que os alunos possam ter uma formação Estatística mais crítica (CAMPOS, 

2007) e ainda, ampliar o alcance das aulas de Estatística, por meio do ensino à 

distância. Porém, Estevam e Kalinke (2013, p.115) ressaltam que: 

Embora as pesquisas analisadas nessa temática apontem alguns avanços, 
há muito a ser feito para que os processos de ensino e aprendizagem de 
Estatística estejam presentes também nessa modalidade de ensino, 
respeitando suas particularidades e os diversos níveis escolares em que a 
Estatística se faz presente. 

A utilização das TIC vem sendo discutida como forma de auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem da Educação Estatística, sejam usadas na 

manipulação dinâmica de dados, automatização de cálculos e construções gráficas 

ou através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).  

Dentre as conclusões encontradas por Estevam e Kalinke (2013), cabe 

destacar que apesar dos trabalhos analisados explorarem aplicativos específicos 

para o ensino de Probabilidade e Estatística, alguns softwares identificados (Fathom, 

Tabletop e TinkerPlots) podem contribuir para a exploração de conceitos, ideias e 

habilidades estatísticas. Entretanto, a maioria dos softwares utilizados são 

proprietários, o que pode inviabilizar o uso e sua aplicação no ensino público, assim, 

aponta a necessidade de desenvolvimento de software gratuito e/ou livres que 

possibilitem a exploração de tarefas estatísticas em quaisquer estabelecimentos, 

sem custos adicionais. 

No que concerne à produção brasileira stricto sensu na Área de Ensino, 

evidenciou-se a carência no número de pesquisas que tratam do Ensino de 

Estatística em conjunto com as TIC. 

Semelhante à metodologia utilizada por Estevan e Kalinke (2013), utilizou-se 

o banco de dados da CAPES como cenário para o levantamento de produções em 

programas de pós-graduação brasileiros em Ensino, entre 2004 a 2016, que 

abordassem em seus títulos os termos “Estatística, Probabilidade, Análise 

Combinatória, Média, Moda, Mediana, Estocástica e/ou Tratamento da Informação”. 

Os trabalhos identificados que correspondiam à área tema desta pesquisa foram 

separados em níveis de ensino, conteúdos trabalhados em cada nível específico e a 

presença de alguma tecnologia de informação e comunicação (TIC). 
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Dentre as produções que traziam a Probabilidade e Estatística como objeto 

de pesquisa foram encontrados apenas 25 (vinte e cinco) trabalhos nos diversos 

níveis de ensino, desses, apenas 4 (quatro) dissertações que apresentaram 

aplicações de TIC para o Ensino Superior, os quais foram analisados, neste 

trabalho, por ser essa etapa educativa investigada na presente pesquisa. 

Em dois deles, os estudos caminharam para o campo da investigação do 

ambiente on-line como ferramenta para o ensino de Estatística. Sampaio (2010) 

utiliza a tecnologia por meio de atividade extraclasse em ambientes on-line, e 

Zampieri (2013) investiga o processo de comunicação entre alunos e professores na 

disciplina de Estatística em um curso com ensino à distância. No terceiro trabalho, 

Duarte (2010) explorou a realização de tarefas estatísticas e probabilísticas com o 

auxílio do software GeoGebra e, Gonçalves (2010) identificou algumas contribuições 

trazidas com a aplicação de atividades didáticas planejadas de tópicos básicos de 

Estatística Descritiva, cujas aplicações se deram em aulas alternadas com as aulas 

expositivas tradicionais e práticas, no laboratório de informática tendo como 

ferramenta o software Microsoft Excel. 

Os conhecimentos gerados levam ao entendimento de que a inexistência de 

teses de doutorado em nenhuma das pesquisas comprova a necessidade de um 

maior aprofundamento e abrangência nas discussões sobre as possibilidades e 

limites das TIC no ensino e na aprendizagem de Probabilidade e Estatística, em 

todos os níveis educacionais a na formação de professores (ESTEVAM; KALINKE, 

2013).  

Apesar dos dados positivos assinalados pelos diversos autores em relação 

ao ensino e na aprendizagem de Estatística pautado em TIC, relatando que o uso 

das tecnologias como algo válido e com resultados plausíveis, constatou-se que as 

pesquisas não apontaram o desenvolvimento de novas ferramentas, uma vez que se 

fizeram uso de tecnologias já existentes. 

Esse é um aspecto importante quando se tem como objetivo utilizar as TIC 

como ferramentas ou recursos que permitem novas formas de acesso ao 

conhecimento e de relacionamento entre conteúdos estatísticos e atores do 

processo educacional. O desenvolvimento de novas tecnologias pode ser uma das 

maneiras de se buscar a inovação na concepção do processo educativo, do 

desenvolvimento de novas estratégias de ensino e de aprendizagem, de práticas 
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mais flexíveis em termos de tempo, espaço, conteúdos e processos (BARROS; et 

al.,2011).  

É neste contexto que surgem os Objetos de Aprendizagem (OA) que 

permitem desenvolver ferramentas e ambientes de aprendizagem suportados pelas 

TIC.  
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3    OBJETO DE APRENDIZAGEM PARA USO PEDAGÓGICO 

 

 

Este capítulo relata sobre os Objetos de Aprendizagem (OA) para o uso 

pedagógico. A seção 3.1 aborda os principais conceitos, características e 

classificações dos Objetos de Aprendizagem. Na seção 3.2, são descritas 

metodologias que apoiam o desenvolvimento de OA, a primeira delas dá ênfase 

ao aspecto pedagógico (design instrucional) e, a segunda, enfatiza o aspecto 

computacional. 

 

 

3.1    OBJETOS DE APRENDIZAGEM (OA): CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES  

 

 

Os objetos de aprendizagem (OA) podem ser definidos como sendo 

qualquer entidade, digital ou não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada 

na aprendizagem suportada pela tecnologia. Tais tecnologias incluem sistemas de 

treinamento baseados em computadores, ambientes interativos de aprendizagem, 

sistemas inteligentes de instrução assistida por computador, sistemas de 

aprendizagem à distância e ambientes de aprendizagem colaborativa (IEEE, 2015).  

Wiley (2000) descreve os OA como elementos de um novo tipo de instrução 

por meio do computador, que tem como premissa, o paradigma de orientação a 

objetos, utilizado na área de ciência da computação.  

No paradigma de orientação a objetos, os objetos são representações de 

abstrações de entidades do mundo real e podem ser implementadas com o uso de 

tecnologias de construção de software por meio do reuso de componentes (SOUZA 

et al.,2007), assim, percebe-se que uma das consequências desse tipo de 

abordagem é a melhoria da produtividade no processo de trabalho, uma vez que, a 

cada novo projeto, não é necessário recomeçar desde o seu início. 

Este reuso é possível, pois o paradigma permite que a construção de um OA 

seja feita de vários objetos que tenham um comportamento específico. Os próprios 

objetos podem ser criados a partir de outros, e assim, sucessivamente. O projeto do 

OA é feito reusando-se classes de objetos existentes e, quando necessário, 

construindo-se novas classes. Uma classe é um agrupamento de objetos 
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semelhantes, ou seja, refere-se a um grupo de objetos que possuem características 

e comportamentos semelhantes (LIMA, 2007).  

O paradigma de orientação a objetos simplifica os projetos complexos, pois 

os mesmos podem ser visualizados como uma coleção de objetos. Além do reuso, 

Sommerville (2011, p.209) destaca que OA desenvolvidos e implementados por 

meio da orientação a objetos, “são mais fáceis de alterar do que os desenvolvidos 

usando outras abordagens, pois os objetos são independentes. Eles podem ser 

compreendidos e modificados como entidades independentes”. 

Para Flôres (2011, p. 42), outras vantagens dos OA são: 

[...] que eles podem ser contextualizados de maneira similar ao ambiente do 
mundo real, no qual determinados conhecimentos e habilidades são 
requisitados. Eles podem ser uma única atividade ou um conjunto de 
estratégias e atividades elaboradas para promover a aprendizagem de um 
tema ou conteúdo conceitual. Esses materiais são elaborados em formas 
variadas de apresentação conceitual como: textos, imagens, animações, 
simulações, podendo ser distribuídos pela Internet, o que significa que todos 
podem acessá-los e usá-los simultaneamente. 

Pode-se afirmar que os OA minimizam custo, tempo e esforço despendido 

no desenvolvimento de material educacional, uma vez que é possível reutilizar esse 

material como ferramenta facilitadora no processo de ensino e aprendizagem (FUJII; 

SILVEIRA, 2006). 

A premissa que envolve o desenvolvimento de um OA é a de que esses 

sejam blocos que serão construídos ou alterados para serem usados e reutilizados 

em diversas áreas, disciplinas e conteúdos. Assim, os OA, geralmente, são criados 

em módulos que podem ser reusados em diferentes contextos de aprendizagem 

(curso online, aulas à distância, etc.). 

Tais objetos são pequenas unidades de recursos de aprendizagem digitais 

construídos por meio de uma abordagem mais ampla e a construção pode ser 

realizada em qualquer mídia ou formato, ou ainda, limitar-se à combinação de 

HTML, Java e outras linguagens de programação. Assim, um OA pode ser desde 

uma simples animação até uma simulação computacional (FLÔRES, 2011; 

TAROUCO, 2003). São exemplos de objetos de aprendizagem: conteúdo multimídia, 

conteúdos instrucionais, objetivos de ensino e software instrucional (WILEY, 2000). 
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Na literatura, é possível encontrar nomenclaturas e definições para os 

Objetos de Aprendizagem (OA), dentre eles destacam-se: objetos instrucionais 

(GIBBONS et al., 2000), objetos espertos (ABDULMOTALEB, 2000), objetos 

inteligentes (GOMES, et al., 2005), objeto jogo (TEIXEIRA, 2007), objetos de 

aprendizagem funcionais (GOMES et al., 2009) entre outros.  

A terminologia objeto instrucional, empregada por Gibbonset et al. (2000), 

leva ao entendimento de que um OA é um elemento que foi modelado para ser 

utilizado de modo independente e faz parte da arquitetura de um evento instrucional 

- tais objetos podem ser mapas, gráficos, demonstrações em vídeo ou simulações 

interativas (BARROS, 2013).  

Os objetos de aprendizagem espertos (OE), definido por Abdulmotaleb 

(2000), podem alterar o seu comportamento e adaptar-se de acordo com a definição 

de seus parâmetros tornando-se inteligentes, assim, são criados como pedaços 

independentes de conteúdo que visam promover experiências educacionais com fins 

pedagógicos.  

Gomes (2004) considera a convergência entre as tecnologias de Objetos de 

Aprendizagem e de Sistemas Multiagentes, o chamado objeto inteligente de 

aprendizagem (ILO). Os objetos inteligentes possuem características de agentes tais 

como: autonomia, conhecimentos sobre si próprios e objetivos e, ainda, continuam 

gerando experiências de aprendizagem, mantendo assim as características 

inerentes de um OA. 

Teixeira (2007) utilizou a premissa de aprendizagem dos OA e, a partir do 

conceito de jogos de aprendizagem, percebeu o potencial desses artefatos e propôs 

a associação dos mesmos, de forma a originar o objeto jogo (OJ), cujo propósito é 

disponibilizar ao aprendiz recursos que ofereçam maior ludicidade e dinamismo ao 

processo de aprendizagem com o uso do computador. 

Gomes et al. (2009) destacam a importância de se pensar nos OA não 

apenas como pedaços de conteúdo educacional, mas ampliar essa visão e enxergá-

los como programas de computadores. Observada tal necessidade, os autores 

tratam os OA como objetos de aprendizagem funcionais (OAF), sendo esses 

artefatos, computacionais, cuja funcionalidade deve possibilitar a interação entre 

entidades, sejam elas digitais ou não, podendo ser utilizados e/ou reutilizados na 

mediação do processo de ensino/aprendizagem.  
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Gomes et al. (2009, p.03) defendem que as interações entre as entidades 

envolvidas podem ocorrer de três formas:  

a) homem-máquina, ou seja, um agente humano e outro automatizado; b) 
homem-homem, no qual o computador é visto apenas como dispositivo 
mediador da interação, facilitando a comunicação entre pessoas por meio 
de um sistema computacional; c) máquina-máquina que ocorre entre 
agentes automatizados (software) sem a participação de um agente 
humano. 

Deve-se considerar o fato de que os objetos de aprendizagem funcionais 

(OAF) agregam os conceitos de: Objetos Espertos (OE), Objetos Inteligentes (ILO) e 

Objeto Jogo (OJ), uma vez que esses podem ser usados em diversos ambientes e 

dispositivos, tais como: ambientes virtuais tridimensionais, dispositivos móveis, 

celulares e tablets, entre outros (GADELHA, CASTRO-JR; FUKS, 2007).   

Considerando as diferentes definições para os objetos de aprendizagem, 

pode-se concluir que todas são resultados de diversas visões quanto a sua 

aplicação pedagógica e tecnológica, porém, algumas características comuns são 

esperadas para os OA (MENDES, 2004; GAMA, 2007; FLÔRES, 2011, BARROS, 

2013): 

 Reusabilidade: capacidade de ser utilizado mais de uma vez e em diversos 

ambientes de aprendizagem  

 Adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino;  

 Modularidade: decomposição do conteúdo em pequenos módulos, com menor 

grau de dependência um do outro; 

 Acessibilidade: facilmente acessível, via Internet, para ser usado em diversos 

locais, além da capacidade de interação, que é a participação ativa do 

usuário, sendo possível modificar e intervir;  

 Durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, independente da 

mudança de tecnologia;   

 Interoperabilidade: habilidade de operar através de uma variedade de 

hardware, sistemas operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre 

diferentes sistemas, sem que haja alteração de suas características. 

É consenso também entre os autores (MENDES, 2004; GAMA, 2007; 

FLÔRES, 2011, BARROS, 2013) que os objetos de aprendizagem (OA) se 
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configuraram como uma ferramenta complementar na construção e fixação de 

conceitos desenvolvidos junto aos alunos. Assim, esses recursos podem ser 

utilizados para facilitar o processo de aprendizagem, pois tendem a proporcionar a 

obtenção de conhecimento de maneira mais motivadora, tornando as aulas mais 

atrativas, com vistas a maximizar as situações de aprendizagem quando o recurso 

possa ser utilizado. 

Quanto à classificação de objetos de aprendizagem para uso pedagógico, 

González (2005, apud GAMA, 2007) especifica quatro tipos objetos: instrução; 

colaboração; prática; e, avaliação.  

O quadro 2 apresenta as classes de OA e as suas principais subdivisões. 

 

Quadro 2 - Classificação de Objetos de aprendizagem para uso pedagógico 

CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA USO PEDAGÓGICO 

Objetos de 
Instrução: auxiliam 

no processo de 
aprendizagem 

 Objetos de Lição: combinam textos, imagens, filmes, vídeos, perguntas e 

exercícios para criar uma aprendizagem interativa; 

 Objetos Workshop: são eventos de aprendizagem que podem incluir 
apresentações, videoconferências e ferramentas de colaboração em geral; 

 Objetos Seminários: são seminários que usam uma comunicação síncrona com os 
aprendizes, com o uso de áudio, vídeo, intercâmbios de mensagens, etc.;  

 Objetos Artigos: correspondem a materiais de estudo, gráficos, tabelas, etc.; 

 Objetos White Papers: são baseados em textos que detalham tópicos completos; 

 Objetos Caso de Estudo: são baseados em textos que correspondem à análise 

em profundidade de uma implementação de um produto de software, experiências 
pedagógicas, etc. 

Objetos de 
Colaboração: 
promovem a 

comunicação em 
ambientes de 
aprendizagem 
colaborativa 

 Objetos Monitores de Exercícios: são objetos que produzem intercâmbio entre 
aprendizes e um monitor guia; 

 Objetos Chats: permitem aos alunos compartilhar experiências e conhecimentos - 

são intercâmbios de mensagens síncronas;  

 Objetos Fórum: permitem intercâmbio de mensagens assíncronas;  

 Objetos Reuniões Online: são objetos que possibilitam compartilhar, desde 
documentos até computadores, para trabalhos em grupo.  

Objetos de Prática: 
são objetos 

destinados à 
autoaprendizagem, 

com uma alta 
interação 

 Simulação Jogo de Roles: permite a construção e autoavaliação do conhecimento 
e habilidade do aluno por meio de uma simulação de uma situação real - trabalha 
com ambientes virtuais; 

 Simulação de Software e Hardware: permite aos estudantes praticar tarefas 

completas com o uso de ambientes gráficos e simulação de hardware; 

 Simulação de Códigos: promovem o aprendizado de técnicas completas da 
codificação de software;  

 Simulação Conceitual: permite relacionar conceitos por meio de exercícios 
práticos; 

 Simulação de Modelos de Negócios: permitem manipular um conjunto de 

variáveis em uma companhia virtual para aprender a administrar uma situação real. 

Objetos de 
Avaliação: têm a 

função de conhecer 
o nível de 

conhecimentos de 
um aprendiz. 

 Pré-avaliação: tem a função de verificar os conhecimentos dos aprendizes antes 
do processo de aprendizagem; 

 Avaliação de Proficiência: serve para medir se o aprendiz assimilou determinados 

conhecimentos específicos para poder seguir adiante; 

 Testes de Rendimentos: possibilitam medir a habilidade do aluno em uma tarefa 
específica. 

Fonte: Adaptado de González (2005, apud GAMA, 2007, p.24) 
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Por meio das diversas classificações dos OA, percebe-se a diversidade de 

aplicações pedagógicas possíveis para esses recursos educacionais digitais, uma 

vez que possuem características que podem auxiliar o aluno na aprendizagem, 

fixação e reprodução do conhecimento na área abordada pelo objeto. 

 

 

3.2 METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE OA 
 

 

A criação de um objeto de aprendizagem é uma tarefa que exige um 

trabalho colaborativo importante, pois permite sua reutilização em vários contextos e 

é sempre estruturado por um conteúdo, seja por uma unidade curricular de um 

curso, uma aula ou, até mesmo, por uma atividade (GAZZONI et al., 2006).  

O desenvolvimento de OA é uma área interdisciplinar e não pode ser 

considerado um processo trivial, porque além dos conhecimentos sobre ferramentas 

de desenvolvimento computacional é indispensável entender o processo de 

construção do conhecimento. 

Da mesma forma que ocorre no desenvolvimento de software aplicado às 

diversas áreas, os OA necessitam seguir um conjunto de atividades bem definidas e 

organizadas de forma que complete o trabalho de toda a equipe envolvida. Assim, 

torna-se importante o uso de metodologias de desenvolvimento de OA apropriadas 

para organizar, padronizar, facilitar a comunicação entre os envolvidos nesse 

processo (BRAGA et al., 2013). 

A fim de facilitar o entendimento do processo de desenvolvimento de OA, 

algumas metodologias vêm sendo propostas. A maioria são descrições abstratas do 

processo de desenvolvimento, tipicamente mostrando as principais atividades 

usadas na produção de OA, bem como a ordem em que as atividades são 

executadas. As atividades não são um padrão, elas dependem da metodologia 

utilizada no desenvolvimento de um projeto de criação de um objeto. 

Cabe ressaltar que por se tratar de um produto tecnológico que visa 

promover a construção de conhecimentos e conceitos de maneira mais interativa e 

eficiente, a elaboração de um OA deve partir dos principais resultados que se deseja 

obter do aluno, após a utilização do objeto, ou seja, precisa ser planejado de modo a 

assegurar o desenvolvimento gradativo das competências e habilidades do 
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indivíduo. Este tipo de abordagem vislumbra o objeto de aprendizagem trabalhando 

de forma colaborativa com outros recursos educacionais (BORGES; NAVARRO, 

2005). 

Existem duas abordagens metodológicas que vêm sendo utilizadas para o 

desenvolvimento de OA (BRAGA et al., 2013). A primeira, são as metodologias que 

dão ênfase nos aspectos pedagógicos (design instrucional) e a segunda, considera 

somente os aspectos computacionais (processo de desenvolvimento de software). 

As pesquisas de Braga et al. (2013), Dos Santos e Valente (2014) relatam que as 

duas abordagens são importantes e necessárias para o desenvolvimento de OA.   

Braga et al. (2013) realizaram uma pesquisa que comparou as metodologias 

de desenvolvimento: ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate), 

Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED), SOPHIA1 e o Rational Unified Process 

(RUP). Para direcionar esse comparativo, foi realizado um estudo bibliográfico das 

metodologias em questão, no qual foram elencadas as principais atividades 

pedagógicas encontradas em cada uma delas, totalizando 15 (quinze) 

características, sendo elas:  

1.  Análise das necessidades de aprendizagem;  

2.  Identificação do problema de aprendizagem;  

3.  Concepção de um currículo ou programa; 

4.  Seleção e utilização de técnicas para determinar o conteúdo instrucional; 

5.  Análise das características do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);  

6.  Análise das características das tecnologias para uso no ambiente de ensino; 

7.  Estabelecimento de vocabulário comum;  

8.  Planejamento da situação didática;  

9.  Mapeamento e sequenciamento do conteúdo; 

10.  Definição de estratégias e atividades;  

11. Preparação dos suportes (pedagógicos, tecnológicos e administrativos);  

12. Desenvolvimento de medidas de avaliação;  

13. Avaliação de produtos resultantes de cada fase do Design Instrucional;  

14. Avaliação da solução Educacional; 

15. Realização do plano de avaliação formativa/somativa. 

                                            
1O processo SOPHIA (PESSOA, BENITTI, 2008), foi proposto pela equipe do Laboratório de 
Soluções em Software da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).   
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Os resultados mostraram que a metodologia ADDIE atendeu a todas as 

atividades pedagógicas identificadas, o modelo RIVED continha seis das quinze 

atividades (Análise das necessidades de aprendizagem; Concepção de um currículo 

ou programa; Seleção e utilização de técnicas para determinar o conteúdo 

instrucional; Planejamento da situação didática; Mapeamento e sequenciamento do 

conteúdo e Preparação dos suportes: pedagógicos, tecnológicos e administrativos).  

O SOPHIA possui apenas três atividades (Planejamento da situação 

didática; Mapeamento e sequenciamento do conteúdo e Preparação dos suportes: 

pedagógicos, tecnológicos e administrativos) e o RUP, aborda somente uma 

atividade pedagógica (estabelecimento de vocabulário comum). 

Complementando o estudo, os pesquisadores já haviam realizado outra 

análise (BRAGA et al., 2012), porém sobre a perspectiva de reuso e qualidade 

técnica de OA. Diante dos resultados apresentados, os autores Braga et al.,(2013, 

p.330), chegaram à conclusão que: 

[...] a abordagem ADDIE é a metodologia que, apesar de possuir um maior 
enfoque pedagógico, possui grande deficiência na qualidade técnica e no 
reuso; ii) o RUP é o que possui maior deficiência na parte instrucional, mas 
é considerado o processo mais completo tecnicamente, pois aborda 
questões sobre qualidade e reuso de objetos; iii) o SOPHIA e o RIVED são 
mais adequados que o ADDIE em termos técnicos e de reuso e menos 
adequados que o RUP nessas mesmas questões. 

Braga et al. (2012) concluíram que, uma metodologia adequada é aquela 

que contempla as atividades pedagógicas contidas na abordagem ADDIE e as 

atividades computacionais contempladas no RUP, o que culminou na proposta da 

metodologia mista INTERA (Inteligência, Tecnologias Educacionais e Recursos 

Acessíveis). 

Da mesma forma, Dos Santos e Valente (2014) utilizaram como referência 

pedagógica a metodologia ADDIE para a criação do aplicativo educacional para 

Televisão Digital Interativa, por ser um processo genérico largamente aplicado nos 

projetos de Design Instrucional no mundo e adequado aos recursos da TV Digital -  

técnicas de Usabilidade e Planejamento da Arquitetura da Informação. Para atender 

os aspectos computacionais, os autores utilizaram o modelo de desenvolvimento de 

software da linhagem dos modelos evolucionários (Prototipagem Evolutiva).  
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Por meio dos trabalhos supracitados, percebe-se que um dos desafios do 

desenvolvimento de um OA é a articulação interdisciplinar de modelos de áreas do 

conhecimento distintas: aspectos pedagógicos (design instrucional) e aspectos 

computacionais (processos de desenvolvimento de software). Porém, a 

interdisciplinaridade de um projeto de desenvolvimento de um OA, que envolve 

etapas que levem em consideração a aprendizagem e o uso de recursos 

computacionais, demanda à integração em fases intercaladas entre modelos que 

deem ênfase em cada um dos dois aspectos.  

Cabe ressaltar que, apesar do RUP ser um exemplo de modelo de processo 

bem definido e estruturado, o mesmo não é adequado a todos os tipos de 

desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2001). Mesmo sendo considerado um 

“framework genérico” para os processos de desenvolvimento, o seu foco são os 

médios e grandes projetos em que se exige um maior nível de formalidade, ênfase 

na documentação e cumprimento rigoroso das fases estabelecidas. 

A seguir será detalhada a metodologia de desenvolvimento ADDIE, que 

devido ao seu enfoque pedagógico, é um modelo de referência no processo de 

criação de OA (BRAGA et al.;2013; DOS SANTOS; VALENTE, 2014) e as atividades 

fundamentais de um processo de desenvolvimentos de software (PRESSMAN, 

2011; SOMMERVILLE, 2011). A integração das fases e características desses 

modelos deu origem à metodologia utilizada no desenvolvimento do Objeto Virtual 

de Aprendizagem Colaborativa (OVAC) proposto nessa tese. 

 

 

3.2.1    Metodologia ADDIE 

 

 

Uma das metodologias mais antigas e utilizadas para o desenvolvimento de 

OA, que tem o foco no desenvolvimento pedagógico ou design instrucional é a 

ADDIE, acrônimo em inglês de Analyze (Analisar), Design (Projetar), Develop 

(Desenvolver), Implement (Implementar) and Evaluate (Avaliar). 

ADDIE tem como premissa o modelo “Instructional Systems Design (ISD) ” - 

Projeto de Sistemas Educacionais desenvolvido pós-Segunda Guerra Mundial nos 

Estados Unidos com o objetivo de encontrar uma maneira mais eficaz e gerenciável 

para criar programas de treinamento militar (FLÔRES, 2011).   
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Conforme ilustrado na figura 1, o modelo ADDIE está dividido em cinco fases 

distintas. 

Figura 1- Metodologia ADDIE 

Análise

(Analysis)

Projeto

(Design)

Desenvolvimento

(Development)

Implementação

(Implementation)

Avaliação

(Evaluation)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

 

Fonte: Adaptado de Harvey (2005) 

 

As fases da metodologia são assim descritas:  

 Análise (Analysis): identificação de uma necessidade de aprendizagem, 

análise dos objetivos, o que inclui o entendimento do contexto e das 

necessidades dos alunos. Normalmente, envolve pré-requisitos, análise do 

reuso do objeto, o cenário tecnológico, as pré-seleções de mídias mais 

apropriadas e os envolvidos no projeto. 

 Projeto (Design): este estágio acontece paralelamente à fase de Análise, 

objetivando ajustar tópicos do projeto antes da produção do Objeto de 

Aprendizagem. Compreende basicamente os planos de construção do 

cenário, objetivos de formação, modelos, o sequenciamento de conteúdo, a 

seleção de mídias, usa habilidade e requisitos de avaliação. 

 Desenvolvimento (Development): criação dos conteúdos. São alguns passos 

que podem ser executados: interface, produção de elementos de mídia, gerar 

ou conectar exercícios, desenvolvimento de testes de usabilidade, 

programação de interação entre objetos, navegação de formulários, feedback 

e retorno para o aluno. 

 Implementação (Implementation): nesta etapa, é realizada a produção e a 

entrega do conteúdo.  
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 Avaliação (Evaluation): compreende todo o processo de desenvolvimento, por 

meio dela, o OA é avaliado no que se refere à usabilidade e do aprendizado 

que pode proporcionar. Como existe uma variedade de ferramentas de 

medição e cada uma possui características próprias, torna-se importante 

realizar a escolha da mais efetiva para cada tipo de avaliação. Essa avaliação 

deve ocorrer com o auxílio de alunos e professores. 

A metodologia ADDIE está presente na maioria dos modelos atuais de 

desenvolvimento de OA e se concentra no desempenho do aluno em relação às 

atividades do mundo real (HARVEY,2005). Assim, tem sido utilizado na criação de 

materiais instrucionais, ou seja, o aspecto pedagógico é o foco. Um ponto que se 

deve levar em consideração no desenvolvimento de OA é a baixa ênfase nos 

aspectos computacionais, uma vez que, quando a metodologia ADDIE foi criada, o 

conceito de OA ainda não existia (BRAGA et al., 2013). 

Os OA podem ser desenvolvidos utilizando metodologias próprias que 

produzem, como resultado, a contextualização da aplicação dos OA no cenário 

educacional e o foco é o desenvolvimento pedagógico, porém, sua construção ou 

implementação pode ser conduzida de forma similar ao desenvolvimento de 

software, usando uma metodologia própria.  

A seguir, será descrito o processo de desenvolvimento de software e as 

suas principais atividades.  

 

 

3.2.2    Processo de desenvolvimento de software 

 

 

Os modelos de processos de software não podem ser considerados como 

metodologias específicas para o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem 

(OA), porém, esses modelos têm sido utilizados para esse fim (BRAGA et al.,2015). 

Um modelo de processo de software é uma representação abstrata do 

mundo real e cada modelo representa um processo sob determinada perspectiva e, 

assim, fornece somente informações parciais sobre esse processo. Esses modelos 

incluem atividades que fazem parte do processo de software, os produtos de 

software e os papéis das pessoas envolvidas, trata-se de um conjunto de atividades 
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que podem envolver o desenvolvimento do software propriamente dito, usando uma 

linguagem de programação (SOMMERVILLE, 2011). 

Existem diversos modelos de processo de desenvolvimento de software, e 

cada modelo pode ter mais do que uma metodologia que o operacionaliza.  

Para Pressman (2011, p.40) 

[...] uma metodologia (framework) de processo estabelece o alicerce para 
um processo de engenharia de software completo, por meio da identificação 
de um pequeno número de atividades estruturais aplicáveis a todos os 
projetos de software, independente de tamanho ou complexidade. 

Embora existam muitos processos de softwares, algumas atividades 

fundamentais são aplicáveis em todo e qualquer processo, sendo elas: 

especificação de software, projeto e implementação de software, validação de 

software e evolução de software (SOMMERVILLE, 2011). 

 Especificação de software  

A funcionalidade do software e as restrições do seu funcionamento devem 

ser definidas. É um processo para compreender e definir quais serviços são 

necessários e identificar as restrições de operações e desenvolvimento do produto 

de software. Esse processo está dividido em quatro fases principais que leva à 

produção de um documento de requisitos, que é a especificação do sistema.  

A figura 2 mostra as fases do processo. 

 

Figura 2 - Processo de especificação de software 

Estudo de 

viabilidade

Elicitação e análise 

de requisitos

Especificação de 

requisitos

Validação de 

requisitos

Documento de 

requisitos

 
Fonte: Adaptado de Sommerville (2011, p.50) 

 

No estudo da viabilidade é realizada uma avaliação para verificar se as 

necessidades dos usuários poderão ser satisfeitas por meio das tecnologias atuais. 

O estudo leva em consideração, a viabilidade financeira do produto a ser 
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desenvolvido. O resultado desta fase fornece informações, tanto para a tomada de 

decisão quanto para uma análise mais detalhada.  

A elicitação e análise dos requisitos têm como objetivo obter o máximo de 

informações para o conhecimento do objeto em questão. Cabe à elicitação, a tarefa 

de identificar os fatos que compõem os requisitos do sistema, de forma a prover o 

mais correto e completo entendimento do que é demandado daquele software, tendo 

como objetivo, ultrapassar barreiras de comunicação entre os clientes e usuários e 

os desenvolvedores para que os requisitos possam ser capturados e modelados 

corretamente. O uso de protótipos e outras técnicas de comunicação, como: 

entrevistas, observação in-loco, questionários, ou técnicas específicas de 

comunicação, entre outros, são utilizados como ferramentas auxiliares para o 

levantamento de requisitos. 

O objetivo da análise de requisitos é descobrir inconsistências e omissões 

nos requisitos elicitados, assim, a análise é intercalada com elicitação, pois 

problemas são descobertos quando os requisitos são identificados. Essa fase pode 

envolver o desenvolvimento de um ou mais modelos de sistemas e protótipos, uma 

vez que eles ajudam os envolvidos a compreender o sistema especificado. 

A especificação dos requisitos traduz as informações coletadas durante a 

atividade de análise em um documento que define um conjunto de requisitos: do 

usuário e do sistema. Já na validação de requisitos é realizada a verificação dos 

requisitos em relação ao realismo, consistência e abrangência. Nesta fase, os 

modelos são criados para melhorar a compreensão do domínio da aplicação, eles 

são representações simplificadas, pois consideram apenas as características mais 

importantes e descartam as irrelevantes. Para o desenvolvimento desses modelos, 

são utilizadas linguagens de modelagens, como a Unified Language Modeling (UML) 

(OMG, 2016). 

A UML, além de flexível, é extensível e independente de processos ou 

linguagens de programação, o que garante a liberdade para o desenvolvedor adotar 

qualquer processo (LIMA, 2007; IBM, 2016). 

A UML permite representar o sistema na Visão de Caso de Uso, o qual 

descreve o comportamento do sistema do ponto de vista do usuário e permite 

mostrar, conceitualmente, o conjunto de funcionalidades que deverão ser 

executadas para atender aos requisitos dos usuários (LIMA, 2007).  
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Essa visão é representada pelo diagrama de caso de uso, escrito na forma 

de texto simples, compreensível, e serve como meio de comunicação entre as 

pessoas, muitas vezes sem treinamento especial.  

A figura 3 ilustra um exemplo de diagrama de caso de uso. 

 

Figura 3 - Exemplo de diagrama de caso de uso para resolução de uma 
atividade 

 

Fonte: Autoria própria 

A figura 3 representa um diagrama de caso de uso para resolução de uma 

atividade. O caso de uso é representado por uma elipse conectada a símbolos de 

atores. Um caso de uso representa uma funcionalidade do sistema (Realizar Login, 

Resolver atividade, Realizar votação) e um ator (Aluno) é uma entidade externa (fora 

do sistema) que, frequentemente, inicia o caso de uso e interage com o sistema. 

 Projeto e implementação de software 

Um projeto é a descrição da estrutura de software a ser implementada, dos 

dados que irão compor o sistema, das interfaces, dos componentes e, às vezes, dos 

algoritmos que serão usados. O projeto é desenvolvido de forma iterativa, por meio 

de várias versões e revisões e pode envolver o desenvolvimento de vários modelos 

do sistema em diferentes níveis de abstração. 

Na UML, os sistemas são constituídos por modelos que representam 

diferentes pontos de vista, cada um descrevendo um aspecto particular da mesma 

solução. Assim, na Visão Lógica, ou estática, trata de uma visão arquitetônica que 

permite estruturar o sistema e organizar o desenho do sistema de forma lógica por 

meio do diagrama de classe que “mostra a estrutura estática do modelo, em que os 

elementos são representados por classes, com sua estrutura interna e seus 

relacionamentos” (LIMA, 2007, p.174). 
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Uma classe refere-se a um grupo de objetos que possui as mesmas 

propriedades, os mesmos comportamentos, os mesmos relacionamentos e as 

mesmas semânticas.  

Um exemplo de diagrama de classe para resolver o diagrama de caso de 

uso, mostrado na figura 3, pode ser ilustrado na figura 4. 

 
Figura 4 - Exemplo de diagrama de classe para “resolução de uma atividade” 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A leitura do diagrama de classe ilustrado na figura 4 pode ser feita da 

seguinte maneira: uma atividade contém um conjunto de exercícios, ela está 

relacionada com a classe Exercício, por isso representado por um losango 

preenchido (denominado de composição). Um voto (classe Votação) pertence a uma 

atividade e uma atividade poderá ter muitos votos ou nenhum. Um login (classe 

Login) pertence a um aluno (classe Aluno) e este aluno poderá realizar muitas 

atividades ou nenhuma (classe Atividade) e uma atividade pode ser realizada por 

muitos alunos ou nenhum. 

 Validação de software 

O software deve ser validado para garantir que atenda às demandas do 

cliente. Mais genericamente, a verificação e a validação destinam-se a mostrar que 

um sistema está de acordo com sua especificação e que atende às expectativas do 

usuário. Isso envolve processos de verificação a cada estágio do processo de 

software, desde a definição de requisitos de usuário, porém, a maior parte dos 

custos ocorre após a implementação. Com exceção de programas pequenos, os 

sistemas não devem ser testados como uma unidade simples e monolítica.  

 Evolução de software 
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O produto de software deve evoluir para atender às necessidades de 

mudanças dos clientes. A distinção entre o desenvolvimento e a manutenção tem se 

tornado cada vez mais irrelevante. Poucos sistemas são completamente novos, 

fazendo com que seja mais viável considerar o desenvolvimento e a manutenção 

como práticas contínuas. É mais fácil pensar no desenvolvimento de software como 

um processo evolutivo (figura 5). 

 
Figura 5 - Evolução de sistema 

Definir Requisitos 

do sistema
Avaliar sistemas 

existentes

Propor mudanças 

de sistema
Modificar 

sistemas

Sistemas 

novos

Sistemas 

existentes

 

Fonte: Sommerville (2011, p.54) 
 

A figura 5 representa um processo evolutivo no qual o software é 

continuamente alterado ao longo de sua vida, em resposta às mudanças de 

requisitos e às necessidades do cliente. 

Cabe ressaltar que, as atividades descritas são organizadas de maneira 

diferente nos diversos processos de desenvolvimento de software encontrados na 

literatura, pois não existe uma forma certa ou errada de organizar essas atividades, 

uma vez que a escolha da forma de distribuição dependerá do tipo de software, 

pessoas e estruturas organizacionais envolvidas.  

Além disso, a aplicação dessas atividades independe do tamanho e da 

complexidade do sistema que será desenvolvido, ou seja, pode ser usada no 

desenvolvimento de programas pequenos e simples, para a criação de aplicações 

para a internet e até para a engenharia de complexos sistemas baseados em 

computador (PRESSMAN, 2011). 

Pressman (2011) afirma, ainda, que para muitos projetos de software, as 

atividades metodológicas são aplicadas iterativamente, conforme o projeto se 

desenvolve. Ou seja, as atividades de especificação, projeto e implementação e a 

validação de software são aplicadas repetidamente quantas forem as iterações do 
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projeto, sendo que cada iteração produzirá um incremento do software. A cada 

incremento o software torna-se mais e mais completo. 

Percebe-se que, tanto a metodologia ADDIE quanto o processo de 

desenvolvimento de software, possuem semelhanças na composição de etapas ou 

fases de desenvolvimento, com algumas semelhanças no que diz respeito às 

atividades recomendadas em cada uma das etapas.  

Sendo assim, esse trabalho irá integrar as fases e características de ambos, 

uma vez que a proposta de desenvolvimento de um objeto virtual de aprendizagem 

(OVA) pode ser construída por meio da metodologia ADDIE que integra um modelo 

de design instrucional (ou pedagógico). No caso deste trabalho, o domínio da 

disciplina de Probabilidade e Estatística de nível superior. Em contrapartida, as 

atividades genéricas contidas em um processo de desenvolvimento de software, 

aplicadas de forma iterativa, irão contemplar as necessidades técnicas 

computacionais para a produção do objeto virtual de aprendizagem proposto. O 

processo de desenvolvimento de objetos virtuais de aprendizagem colaborativa 

proposto, será detalhado no Capítulo 6. 

A aplicação de processos de desenvolvimento de software cria tecnologias 

que melhoram as práticas pedagógicas e permitem tornar o processo de 

aprendizagem mais colaborativo. 
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4  APRENDIZAGEM COLABORATIVA  

 

 

Este capítulo traz um relato sobre a aprendizagem colaborativa como teoria 

que parte da ideia de que o conhecimento é resultante de um consenso entre 

membros de uma comunidade de conhecimento (TORRES, 2007). Na seção 4.1, 

são apresentados os pressupostos da aprendizagem colaborativa. A seção 4.2 trata 

da Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL - Computer 

Supported Collaborative Learning), das suas áreas-chave e das principais 

ferramentas que dão apoio aos processos colaborativos. A seção 4.3 e 4.4 tratam, 

respectivamente, das formas de medir e avaliar a colaboração e dos trabalhos 

relacionados aos assuntos-chave da pesquisa. 

 

 

4.1 OS PRESSUPOSTOS DA APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

 

A aprendizagem colaborativa consiste na capacidade de promover uma 

aprendizagem mais dinâmica por meio do estímulo, do pensamento crítico, da 

capacidade de interação e da resolução de problemas. Esse tipo de aprendizagem 

proporciona um estreitamento das interações sociais entre os membros do grupo e 

permite uma maior autonomia da construção do conhecimento individual.  

(TORRES, 2007). 

Alcântara et al. (2004, p. 3) descrevem a aprendizagem colaborativa como: 

[...] uma estratégia de ensino-aprendizagem que vê o aluno como um sujeito 
ativo e participante do processo de aprendizagem, onde este interage com 
os outros colegas e o professor, assimilando conceitos e informações e 

construindo o conhecimento.  

A fim de concretizar esta ideia, Oliveira e Tedesco (2010) afirmam que tal 

estratégia permite que os membros trabalhem unidos em um mesmo objetivo, o que 

possibilita um aumento significativo na produtividade do projeto em que estão 

inseridos e, quando bem aplicada, tal estratégia promove a melhoria no processo de 
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comunicação entre os membros do grupo, tornando-os mais criativos e eficientes na 

execução das suas tarefas. 

Sendo vista como um processo, Dillenbourg (1999), relata que a 

aprendizagem colaborativa permite que duas ou mais pessoas aprendam ou tentem 

aprender algo juntas. O autor interpreta “duas ou mais pessoas” como sendo um 

par, ou um pequeno grupo (3 a 5 pessoas); uma classe (20-30 pessoas); uma 

comunidade (algumas centenas ou milhares de pessoas) e uma sociedade (milhares 

ou milhões de pessoas). No que diz respeito ao termo “aprender algo, juntas”, 

pressupõe-se o entendimento de que os indivíduos que fazem parte do grupo 

poderiam fazer ou acompanhar um determinado curso, resolver problemas e 

atividades, utilizando como meio, diferentes formas de interação, tais como face-a-

face ou mediados por algum recurso computacional. 

A introdução e o uso dos recursos computacionais nas práticas pedagógicas 

tendem a tornar o processo de aprendizagem mais colaborativo e interativo, uma 

vez que promover a colaboração não é uma tarefa fácil e, segundo Oliveira (2008), 

para que haja êxito no processo colaborativo, é necessário empenho de cada um 

dos membros do grupo na realização de suas tarefas em prol do todo. Para tanto, é 

imprescindível que todos os participantes estejam motivados para colaborar e 

encontrem facilidades para isso, tendo acesso fácil e direto aos demais membros 

envolvidos (Stahl et al., 2006). 

Corroborando com essa ideia, Torres (2007) afirma que, na colaboração, o 

nível de envolvimento dos membros do grupo é tão significativo, que a falha de um 

dos participantes leva ao fracasso do grupo. Os envolvidos em um empreendimento 

colaborativo são automaticamente responsáveis por seu progresso e pelo do seu 

grupo, num relacionamento solidário e sem hierarquias.  

Dessa forma, Stahl et al. (2006, p.3) afirmam que: 

[...] os indivíduos estão envolvidos como membros do grupo, mas as 
atividades nas quais eles estão engajados não são atividades de 
aprendizagem individual, mas sim nas interações do grupo, como 
negociação e compartilhamento. Os participantes não se isolam para 
realizar atividades individualmente, mas mantêm-se engajados em uma 
tarefa compartilhada que é construída e mantida pelo e para o grupo como 
tal.  
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Percebe-se que a aprendizagem colaborativa envolve indivíduos como 

membros do grupo, mas também se preocupa com fenômenos como a negociação e 

o compartilhamento dos conhecimentos construídos e compartilhados e das tarefas 

desempenhadas por meio de processos em grupo.  

 A prática colaborativa pode promover o relacionamento intra e interpessoal 

entre os elementos do grupo, além de permitir que as contribuições e habilidades 

individuais sejam consideradas, uma vez que, conforme destaca Torres (2007, p. 92) 

“cada pessoa envolvida na atividade consegue ver o problema de uma perspectiva 

diferente e estão aptas a negociar e gerar significados e soluções mediante um 

entendimento compartilhado”.  

Em síntese, percebe-se a importância da participação efetiva de todos os 

integrantes do grupo, no qual os mesmos devem compartilhar, além dos objetivos e 

problemas comuns, os conhecimentos prévios individuais e a aquisição de outros. 

Entende-se que o conhecimento é gerado por meio das discussões que provocam 

reflexões e torna os próprios aprendizes a base da construção do conhecimento. 

Existem pesquisas que propõem e discutem a utilização do computador sob 

uma perspectiva colaborativa em qualquer nível de ensino ou disciplina (CROOK, 

1996; CORTELAZZO, 2000; TORRES; DO AMARAL, 2011). É consenso entre esses 

autores, a importância e o uso dos recursos computacionais como meio de favorecer 

o processo de aprendizagem colaborativa, especialmente se abrigar um processo 

comunicacional interativo, dinâmico e bilateral entre o professor e alunos, e entre os 

próprios alunos.  

Gianotto e Diniz (2010, p.635) relatam que embora a aprendizagem 

colaborativa não prescinda da tecnologia para ser adotada, os autores acreditam 

que a mesma, “amplifica sua possibilidade e potencializa as situações nas quais os 

professores e alunos, e esses entre si, pesquisem, discutam, se relacionem e 

construam suas trajetórias individuais e coletivas com o conhecimento”. 

A colaboração passou a identificar o uso de computadores e de modelos de 

colaboração como fortes aliados na tarefa de motivar participantes a colaborar e 

manter as informações colaborativas acessíveis a todos os membros envolvidos no 

processo de interação das pessoas em um grupo (STAHL et al., 2006). 

A associação da aprendizagem colaborativa com o uso de recursos 

computacionais, chamada de Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador 
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(CSCL - Computer Supported Collaborative Learning), pode ser percebida como um 

ramo emergente das ciências da aprendizagem. 

 

 

4.2 APRENDIZAGEM COLABORATIVA APOIADA POR COMPUTADOR - 

COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING (CSCL) 

 

 

A Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computadores (CSCL) é a 

ciência que estuda como as pessoas podem aprender em grupo com o auxílio do 

computador, podendo ser aplicada em todos os níveis da educação formal, desde o 

jardim de infância até a graduação (STAHL et al., 2006). 

Tal como a aprendizagem colaborativa, a CSCL pode ser tratada como uma 

estratégia de aprendizado na qual pequenos grupos, cada um com diferentes níveis 

de habilidades e conhecimento, são responsáveis pela sua própria aprendizagem 

assim como pelo seu grupo, por meio de uma rede de interações sociais entre os 

envolvidos, para a construção de um objetivo comum, no qual a colaboração é ativa 

e a avaliação de todos é essencial. 

A CSCL utiliza as mesmas estratégias educativas e dispõe de recursos 

computacionais como ferramentas mediadoras do processo de ensino-

aprendizagem do grupo. O suporte dado pelo computador à aprendizagem 

colaborativa, por meio dessas ferramentas, visa melhorar a dinâmica entre os 

membros do grupo, possibilitando aos mesmos alcançarem objetivos mais ricos em 

conteúdo, na medida em que reúne propostas e soluções de vários alunos do grupo, 

o que incentiva o compartilhamento de informações e a responsabilidade sobre sua 

veracidade.  

Com os avanços das tecnologias de comunicação das últimas décadas, tal 

como a internet, permitiu indivíduos de diferentes locais interagirem por meio de 

conexões em rede e, consequentemente, o aumento da participação de equipes de 

aprendizagem colaborativa. O processo de colaboração apoiado por computador 

permite flexibilidade, tanto de tempo quanto de espaço, fazendo uso de ferramentas 

colaborativas síncronas e assíncronas (STAHL et al., 2006; CUNHA, 2009, 

OLIVEIRA; TEDESCO, 2010). 
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Stahl et al. (2006, p.7) afirmam que para a CSCL, o foco da aprendizagem é 

aprender por meio da colaboração com outros alunos, em vez de diretamente com o 

professor e, consequentemente,  

[...] o papel do computador passa de provedor de instrução - ainda que na 
forma de fatos da instrução apoiada por computador ou na forma de 
feedback de sistemas tutores inteligentes - para sustentáculo da 
colaboração, através do oferecimento de meios de comunicação e apoio à 
interação produtiva dos alunos.   

Gianotto e Diniz (2010) reiteram que, nesse processo, o papel do professor 

deixa de ser apenas o repassador de conhecimentos e passa a atuar como criador 

de situações de aprendizagem e o mediador do processo de desenvolvimento 

intelectual do aluno.  

Segundo eles e Tajra (2001), o uso dos recursos computacionais como uma 

ferramenta educacional traz vantagens quando esse é feito por grupos de alunos, 

uma vez que possibilita a troca de ideias entre si e entre os grupos, propiciando a 

construção do aprendizado coletivo e em equipe, sendo que as habilidades 

desenvolvidas ocorrem naturalmente, sempre sob o gerenciamento do professor. 

Por meio de suas pesquisas, Jhonson e Jhonson (1996; 2006); Cunha 

(2009); Cardoso (2010) apontam que a aprendizagem colaborativa, apoiada por 

computador, auxilia e estimula os alunos a: 

 Aumentar os resultados acadêmicos, pois promove: (a) maior quantidade de 

realizações diárias; (b) maior qualidade de realizações diárias; (c) maior domínio de 

informações factuais; (d) maior habilidade de aplicar conhecimentos factuais nos 

testes; (e) maior habilidade de usar as informações factuais em respostas a 

questões de solução de problemas; e, (f) maior sucesso na solução de problemas. 

 Aumentar o número de atitudes positivas para com as disciplinas estudadas, 

a escola, os professores e os colegas. 

 Controlar seu aprendizado, pois quando os estudantes trabalham sozinhos, 

isolados, eles tendem a não dominar a aprendizagem produtivamente, tomando 

decisões instrucionais ineficazes. Quando trabalham colaborativamente, eles 

tendem a motivar uns aos outros a fornecer e procurar feedback. 

 Promover o desenvolvimento cognitivo e aumentar as habilidades sociais, por 

meio da coordenação de ações, pensamentos e resolução de conflito. Percebe-se a 
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melhoria das competências no pensamento crítico, uma maior capacidade em 

aceitar as perspectivas dos outros. 

Considerando a complexidade do desenvolvimento e aplicação CSCL, 

Otsuka (1999); Fuks e Assis (2001); Caballé (2004); Cunha (2009); Cardoso (2010) 

descreveram funcionalidades que um sistema CSCL deve reunir, a fim de apoiar as 

atividades colaborativas. Dentre as principais funcionalidades ou áreas-chave da 

CSCL destacam-se: comunicação, coordenação, colaboração e percepção 

(conforme ilustrado na figura 6).  

 

Figura 6 - Áreas-chave da CSCL 

COMUNICAÇÃO

PERCEPÇÃO

COORDENAÇÃOCOLABORAÇÃO

 

Fonte: Adaptado de Fuks e Assis (2001) e Cunha (2009) 
 

É durante a comunicação que ocorrem as trocas de ideias, discussões e 

conflitos entre os pares (OTSUKA, 1999). Para tanto, utiliza-se de ferramentas de 

comunicação mediadas por computador, síncronas ou assíncronas, que dão suporte 

às interações entre os participantes e que, normalmente, envolvem negociação. 

A comunicação síncrona obriga que os participantes se encontrem online, ao 

mesmo tempo, para poder comunicar-se entre si, na medida em que este modo de 

comunicação se caracteriza pelo sincronismo da troca de informação, promovendo 

assim, uma maior proximidade ‘virtual’ entre os participantes, como acontece, por 

exemplo, no uso de videoconferências, do chat e da partilha de aplicações. Já no 

que se refere à comunicação assíncrona, a transmissão de informação ocorre de 

modo diferente, não exigindo, por isso, a disponibilidade simultânea dos diferentes 

interlocutores.  

A atividade de comunicação depende fortemente da coordenação para obter 

sucesso. Isso se deve ao fato da aprendizagem colaborativa estar relacionada à 

formação de equipe, definição e planejamento dos objetivos, acompanhamento das 
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atividades, verificação de resultados, prazo e utilização de recursos (OLIVEIRA, 

2008). A coordenação das atividades é fundamental para que os objetivos do grupo 

sejam alcançados de forma organizada e produtiva, a fim de assegurar que o 

trabalho seja distribuído uniformemente entre os participantes e que esses não se 

envolvam em tarefas conflitantes ou repetitivas. 

A coordenação é necessária, pois envolve tanto a pré-articulação das 

tarefas, por meio de ações necessárias para preparar a colaboração antes do 

trabalho colaborativo se iniciar, seu gerenciamento, e a pós-articulação que ocorre 

ao final das tarefas, como um processo de avaliação sobre o que foi feito 

(CARDOSO, 2010). Essa está diretamente relacionada com a avaliação 

colaborativa, que tem como principal atividade auxiliar na representação e 

construção colaborativa dos conhecimentos, pois permite que os resultados das 

atividades sejam avaliados, discutidos e aperfeiçoados, gerando novos 

conhecimentos compartilhados pelo grupo. 

Essa área-chave dispõe das tarefas definidas e organizadas para que ocorra 

a colaboração. Ao colaborarem, os participantes têm necessidade de se comunicar, 

compartilhar, negociar e tomar decisões (PIMENTEL; FUKS; LUCENA, 2008).  

A funcionalidade de colaboração pressupõe a ação de compartilhamento, 

uma vez que, ao compartilharem objetos, informações e ideias, todos os 

participantes terão acesso aos artefatos e decisões compartilhadas pelo grupo. 

Pode-se dizer que o compartilhamento, dentro da área-chave colaboração, é uma 

das atividades centrais em um sistema CSCL. A disseminação, troca de informações 

e recursos entre os aprendizes, durante a elaboração de atividades, pode ser 

apoiada por ferramentas de comunicação.  

É também na colaboração que ocorre a negociação, sendo essa uma das 

principais características de uma atividade colaborativa. São as ferramentas de 

negociação que possibilitam auxiliar o grupo na tomada de decisões de forma que 

satisfaça a maioria. A negociação pode ser gerenciada de duas formas: livre e 

orientada.  

A forma livre permite que todos os participantes apresentem suas opiniões 

livremente e tenham acesso aos argumentos dos demais integrantes do grupo. A 

forma orientada requer moderadores que ficarão responsáveis pela organização dos 

argumentos e pela tomada de decisão do grupo por meio de votação. 
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Os recursos computacionais CSCL devem fornecer suporte para que os 

participantes exponham suas opiniões, possam resolver os conflitos, seja por meio 

da negociação ou votação de propostas entre os participantes. 

A percepção encontra-se no centro do processo colaborativo, uma vez que a 

mesma provê um contexto para as atividades individuais e permite uma maior 

sinergia do grupo. Por meio de uma coordenação colaborativa, a percepção oferece 

ainda oportunidades para comunicações informais espontâneas e dá aos 

participantes respostas necessárias sobre o que se passa no recurso computacional 

colaborativo.  

A percepção social trata dessas informações que são geradas no decorrer 

das atividades realizadas dentro do recurso.  

Os elementos que caracterizam essa percepção social em ambientes 

colaborativos são apresentados no quadro 3. 

 
Quadro 3 - Classificação de elementos de percepção social 

Quem 
Presença Quem está usando o ambiente? 

Identidade Quem é aquela pessoa? 

O quê 

Autoria Quem é o responsável por aquela interação?  

Ações O que as pessoas estão fazendo? 

Papéis Qual é o papel dessa pessoa dentro do grupo ou ambiente? 

Quando Tempo 
Quando uma determinada ação acontece? 

Quando uma ação inicia e termina? 

Onde Espaço Onde uma determinada ação acontece? 

Como 
Sobrecarga Que cuidados observar para evitar a sobrecarga de informações? 

Demanda de atenção 
Como apresentar os elementos de percepção social sem 
prejudicar o usuário na realização de sua tarefa? 

Fonte: Adaptado de Cunha (2009) 

 
Tais elementos são especialmente importantes em atividades criativas de 

forma geral, como por exemplo, edição de textos ou criação de apresentações e 

sentenças e o recurso ou sistema computacional deve oferecer liberdade, para que 

os participantes façam o que considerem necessário para atingir o objetivo da tarefa. 

Não é possível criar uma coordenação automática estruturada, ou seja, ela deve ser 

feita pelos próprios participantes, aumentando sua responsabilidade em relação às 

informações geradas, de forma que cada um esteja ciente sobre os eventos que 

ocorrem no ambiente (SCHLICHTER; KOCH; BÜRGER, 1997; CUNHA, 2009).   

Percebe-se que, em sistemas com um grande número de participantes, em 

que o volume de informações sobre ações é significativo, torna-se necessário prever 
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um recurso de filtragem de informações, a fim de otimizar a consulta dos 

participantes, permitindo-lhes perceber apenas as ações relevantes ao contexto que 

lhes convêm. 

As funcionalidades referentes as áreas-chaves da colaboração podem ser 

atendidas por ferramentas que agregam recursos e suas funcionalidades, permitindo 

que os usuários interajam e estudem juntos (OLIVEIRA, 2008).  

 

Quadro 4 - Relacionamento das áreas-chave da colaboração, suas ferramentas e os artefatos de 
entrada e saída 

Área-chave Característica Ferramenta Artefato de entrada Artefato de saída 

 
Comunicação 

Troca de ideias, 
discussões e 
conflitos entre os 
pares 

Chat, Correio 
eletrônico, Lista de 
discussões, 
Fórum, Wiki, 
Mensagens 
instantâneas, 
Compartilhamento 
de arquivos, e de 
aplicativos, Vídeo 
e 
Audioconferência. 

Imagem, arquivos, 
links, vídeos, áudios, 
listas, textos, 
informações. 
 

Interação professor e 
grupo 
Interação entre o 
grupo 

 
Coordenação 

Formação de 
equipe, definição 
e planejamento 
dos objetivos, 
acompanhamento 
das atividades, 
verificação de: 
resultados, prazo, 
escopo e 
recursos. 

 

Chat, Correio 
eletrônico, Lista de 
discussões, 
Fórum, Wiki, Quiz 
Mensagens 
instantâneas, 
Compartilhamento 
de arquivos e de 
aplicativos, 
Videoconferência, 
Audioconferência 

Tarefas, atividades, 
prazos, escopos, 
recursos, 
informações 
individuais e dos 
grupos. 

Avaliação, discussão 
e aperfeiçoamento 
dos resultados das 
atividades por meio de 
relatórios de 
acompanhamento de 
participação dos 
membros e do grupo, 
geração de 
conteúdos, atividades 
e tarefas, entre outros. 

 
Colaboração 

Troca de 
informações, 
compartilhamento 
de recursos e a 
negociação entre 
os aprendizes e 
posterior votação 
de propostas. 
 

Chat, Correio 
eletrônico, Lista de 
discussões, 
Fórum, Wiki, Quiz, 
Mensagens 
instantâneas, 
Compartilhamento 
de arquivos e de 
aplicativos, 
Videoconferência, 
Audioconferência. 

Imagem, arquivos, 
links, vídeos, áudios, 
listas, textos, 
informações, ideias, 
recursos. 

Acesso aos artefatos 
de entrada e decisões 
compartilhadas pelo 
grupo. 

Percepção Provê um contexto 
para as atividades 
individuais e 
permite uma maior 
sinergia do grupo. 

Ferramentas do 
recurso 
computacional: 
opções de buscas e 
filtragem dos dados 

Dados dos usuários, 
grupos, atividade, 
tarefas, tempo, 
outros. 

Respostas sobre o que 
se passa no recurso 
computacional 
colaborativo 

Fonte: Autoria própria 

 

O quadro 4 apresenta as áreas-chave da colaboração, suas características e 

as ferramentas colaborativas que atendem totalmente ou parcialmente as 
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propriedades de cada uma das áreas-chave. São apresentados os artefatos de 

entrada e saída de cada área. 

As ferramentas comumente usadas, em grande escala, no mercado são as 

destinadas à cooperação e comunicação como: chats, fóruns, wikis, jogos (quiz), 

ferramentas de CSCA (Computer Supported Collaborative Argumentation), espaço 

para compartilhamento de documentos e aplicativos, emails e ferramentas de 

videoconferência, audioconferência (OLIVEIRA, 2008). Relata ainda, que as 

ferramentas de cooperação geralmente são disponibilizadas pelo sistema, por meio 

de geração de relatórios de acompanhamento de participação dos membros no 

ambiente, geração de conteúdos e outros. 

As ferramentas colaborativas são classificadas em síncronas e assíncronas, 

conforme apresentadas no quadro 5. 

Quadro 5 - Classificação das ferramentas colaborativas 

Ferramenta Colaborativa Síncrona Assíncrona 

Correio eletrônico  X 

Lista de discussões   X 

Fórum   X 

Jogos (Quiz)  X 

Wiki  X 

Mensagens instantâneas X  

Compartilhamento de arquivos  X 

Compartilhamento de aplicativos X  

Videoconferência X  

Audioconferencia  X 

Chats X  

Fonte: Adaptado de Oliveira (2008, p. 12) 

 

Tanto o correio eletrônico quanto uma lista de discussão, permitem 

interações assíncronas e a troca de mensagens de texto e arquivos entre seus 

usuários. A principal diferença é a forma de distribuição de uma mensagem, uma 

vez que uma lista de discussão permite interações mútuas entre diversas pessoas. 

Diferentemente do e-mail que normalmente é usado para o diálogo “um para um”, as 

listas permitem discussões de “muitos para muitos” (PRIMO, 2001). 

Já os fóruns são ferramentas de comunicação assíncrona e servem de 

interface, tanto para interações mútuas quanto reativas, dependendo de seu uso e 

objetivo. Eles permitem o registro de perguntas e respostas, trabalhando de modo 

similar às listas de discussão, com a diferença de que as mensagens são mantidas 

num local disponível a qualquer momento pelo usuário. As mensagens são exibidas 

em uma estrutura de árvore, mantida em uma estrutura estática que pouco motiva o 
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intercâmbio de ideias, além disso, exige a presença constante de um mediador para 

redirecionar e orientar comentários e/ou situações que não estejam de acordo com 

os objetivos do trabalho a ser desenvolvido (PRIMO, 2001; DE BRITO; FERREIRA, 

2004). 

Os jogos (quiz) consistem em um instrumento de composição de questões e 

são arquivadas por categorias em uma base de dados, podendo ser reutilizadas. O 

seu funcionamento se assemelha a um jogo de perguntas e respostas, o qual 

estimula diversas habilidades dos participantes, que podem utilizá-lo individualmente 

ou de forma colaborativa, gerando-se, neste caso, uma competição entre os 

participantes que podem se sentir estimulados ao desafio de aprender na interação 

com os outros (SILVA, 2012). 

O Wikis, assim como os jogos (quiz), são ferramentas assíncronas que 

permitem que os participantes trabalhem de forma colaborativa. No caso do Wiki, a 

construção de textos coletivos é feita de forma que os participantes podem adicionar 

novas páginas web ou complementar e alterar o conteúdo das páginas publicadas, o 

que promove maior interação entre os participantes que podem compartilhar suas 

experiências de produção textual, considerando os mecanismos de textualidade e as 

orientações do mediador no processamento textual. 

A ferramenta de compartilhamento de arquivos provê um repositório no qual 

os arquivos são armazenados e compartilhados entre os usuários, trata-se de uma 

ferramenta assíncrona, diferente do compartilhamento de aplicativos, que é 

síncrona, pois consiste no compartilhamento da interface gráfica de determinado 

aplicativo entre diferentes usuários (DE BRITO; FERREIRA, 2004). Com esta 

ferramenta é possível a utilização de um aplicativo de outro usuário como se esta 

estivesse na máquina local. 

As mensagens instantâneas permitem que seus usuários notem a presença 

de colegas no ambiente e iniciem uma conversação síncrona, ainda que, outros 

usuários sejam convidados a participarem de uma conversação já iniciada, 

realizando-se, então, uma conferência baseada em texto. 

A audioconferência comporta o diálogo via voz em um único sentido, ou 

seja, em determinado momento é permitido que apenas um usuário fale. Em 

contrapartida, a videoconferência permite que dois ou mais usuários se comuniquem 

por meio de emissão e visualização de imagens em vídeo e textos. Devido à maior 

quantidade de dados necessários para a constituição de cada quadro (frame) da 
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imagem videográfica, a qualidade do movimento do vídeo depende da velocidade de 

transmissão de bits por segundo da internet do usuário (PRIMO, 2001). Isso se torna 

ainda mais deficitário no caso de dispositivos móveis, se ao vídeo ainda é somado o 

áudio da voz, assim, a imagem do vídeo é transmitida com poucos quadros por 

minuto, fazendo com que o movimento fique incompleto. Diante dessa limitação, 

muitas vezes, despreza-se a transmissão da voz, preferindo-se associar uma janela 

de chat em modo texto para acelerar o envio e recebimento de informações. 

Os chats oferecem comunicação síncrona em um ambiente comum para a 

livre discussão, no qual os participantes da sessão precisam estar conectados de 

forma simultânea, assim conseguem identificar quem são as outras pessoas que 

estão conectadas e interagindo naquele momento. Nesse ambiente, as mensagens 

enviadas e recebidas são mostradas na janela principal de todos os participantes ou 

podem ser trocadas em modo “privado”, com outro participante, ou seja, com outra 

pessoa sem que o resto da “sala” visualize o diálogo. Um recurso adicional é a 

possibilidade de armazenamento do texto produzido pelas argumentações da 

equipe, de modo que este seja usado como base de conhecimentos. 

As sessões de chat têm relevância na educação online, pois minimizam a 

sensação da distância física, permitindo que a interação entre professores e alunos 

se revele mais estreita e intensa. Segundo Silva (2012, p.04): 

[...] Os chats assemelham-se às conversações orais espontâneas, 
revelando traços de oralidade na tentativa de representar, ou melhor, 
simular as interações face a face. Nesse sentido, os chats podem ser 
compreendidos como transmutações de conversas espontâneas, muito 
frequentes na oralidade e agora representadas nas mídias digitais. 

O chat pode ser considerado uma das ferramentas mais importantes para a 

interação mútua, isso se deve, principalmente, à sua velocidade de intercâmbio de 

mensagens textuais (com ou sem imagens anexadas), além de ser um espaço para 

diálogos de alta intensidade e aproximação de interagentes sem qualquer 

proximidade física.  

O presente trabalho fará uso do chat, porém, cabe ressaltar que algumas 

das características presente nas ferramentas citadas anteriormente serão usadas a 

fim de melhorar a colaboração, tal como o compartilhamento de arquivos e Wiki. As 

novas tecnologias tendem a causar insegurança aos usuários e, consequentemente, 
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a taxa de evasão e de desmotivação se torna mais acentuada. Com o uso de 

ferramentas já conhecidas (e-mail, fóruns e chats, por exemplo), o usuário tende a 

fazer uso dos recursos disponíveis, passa a se preocupar então em colaborar e 

aprender o conteúdo (OLIVEIRA, 2008). 

A seguir, serão descritas as formas e critérios para se avaliar a colaboração 

em algumas das ferramentas colaborativas descritas.  

 

 

4.3   FORMAS DE MEDIR E AVALIAR A COLABORAÇÃO 

 

 

O suporte tecnológico presente nas ferramentas de comunicação permitem a 

interação entre todos os indivíduos envolvidos no processo educativo, além disso, 

possibilitam a organização, o acompanhamento e a análise da colaboração por meio 

das interações (LOPES, 2007).  

Estudos e pesquisas têm discutido propostas e modelos que tenham como 

perspectiva, formas de avaliar a interação e a colaboração nas diversas ferramentas 

colaborativas presentes nos ambientes CSCL. Alguns estudos, como de Otsuka 

(2006), Gerosa (2004), Lopes (2007), Khandaker e Soh (2010), Dascalu et al. 

(2010), Lima et al. (2014), Pietruchinski e Pimentel (2015) e Ferraz et al. (2015) 

apontam que, por meio da criação de critérios e categorias das interações, que 

venham gerar dados quantitativos, é possível compor cenários em que a tecnologia 

pode viabilizar indicadores que, de alguma forma, mapeiem a colaboração dos 

usuários e entre um grupo de usuários. 

Tais informações podem ser úteis para diversas finalidades, tais como: 

estimular a participação de alunos em um grupo de trabalho, criar escores para 

composição de avaliações, analisar a aprendizagem, ou outras estratégias que 

venham a conduzir novas e específicas abordagens para o processo educativo.  

Para Stahl et al. (2006), a colaboração é primeiramente conceitualizada 

como o processo de construção de significado compartilhado. Dessa forma, deve ser 

entendida como a realização da interação entre os participantes e pode ser 

analisada como se ocorresse durante as sequências de declarações ou mensagens 

dos múltiplos participantes. Para o autor, os grupos pequenos são as melhores 

unidades de investigação e em seu estudo em groupware, foram analisadas as 
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interações colaborativas, a fim de observar a complexidade da aprendizagem 

colaborativa a partir de interações. O estudo permitiu analisar o significado 

construído por meio da reconstrução de interações visualizadas como uma rede de 

referência semântica. A aprendizagem colaborativa é mostrada como uma 

construção interativa de uma rede de significados observáveis com expressões que 

demonstram que a aprendizagem do grupo é construída a partir do conhecimento de 

seus participantes e pela forma como eles interagem (STAHL, 2002; LOPES, 2007). 

Gerosa (2004) e Lopes (2007) propuseram em seus trabalhos a 

categorização de mensagens. A estruturação e a categorização tiveram como base 

o modelo de colaboração 3C e implementadas no ambiente de aprendizagem 

AulaNet (PUC-Rio) (GEROSA, 2004).  

Lopes (2007) investigou como avaliar a aprendizagem a partir das interações 

dos alunos na ferramenta fórum. Desenvolveu um protótipo de um fórum 

categorizado semanticamente, que propôs inícios predefinidos para as mensagens e 

posterior análise das interações, de acordo com uma taxonomia que contempla 

indicadores de aprendizagem. Foram realizados dois estudos de caso e as técnicas 

de coleta de dados utilizadas foram: a observação, o arquivo de Logs com registro 

das interações entre os alunos e a entrevista não estruturada. As sentenças mais 

representativas foram classificadas em categorias, subcategorias e fases de 

aprendizagem e serviram de base para o protótipo da ferramenta, que foi 

implementada na plataforma Pii, denominada Classificador de Mensagens (CSMG). 

É consenso entre Gerosa (2004) e Lopes (2007) que a estruturação e a 

categorização de mensagens, além de atenuar a sobrecarga de informação de uma 

discussão por meio de ferramentas de comunicação, facilitam a organização e 

interpretação de conteúdos, diminuem os problemas de sobrecarga de informação e 

promovem a colaboração. No caso do modelo estruturado por Lopes (2007), o 

mesmo auxilia o processo de avaliação em ambientes de Educação à Distância 

(EAD) e permite a identificação de indicadores de aprendizagem. 

Ferraz, Oliveira e Hornink (2015) também utilizaram os dados obtidos em 

logs, propondo a criação e desenvolvimento de índices de colaboração e 

participação do usuário na plataforma Moodle, denominada indexMoodle. Também 

se definiu colaboração como toda ação mediada pela tecnologia que envolvia 

diretamente um diálogo ou construção coletiva. Assim, os autores selecionaram os 

dados relacionados com a participação (ações do usuário de acessos/visualizações) 
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e colaboração (ações de interação) e construíram os índices globais de participação 

e colaboração por meio da tabela mdl_log, tabela em que são armazenados todos 

os tipos de ações possíveis no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle. A 

partir dos atributos module e action, desta tabela, foi possível a realização da 

filtragem dos dados de acordo com o módulo, disciplina e o participante, foco da 

análise.  

Otsuka (2005) explora tecnologias computacionais de agentes e mineração 

de dados para apoiar a avaliação formativa de atividades de aprendizagem 

colaborativas no ambiente de aprendizagem TelEduc (UNICAMP). Foram coletados 

dados das interações por meio das ferramentas InterMap, que utilizam técnicas de 

visualização de informação para mapear a interação e a participação dos alunos e 

da tecnologia Acessos, que permitiu a geração de relatórios sobre os acessos dos 

aprendizes nos cursos. Da mesma forma, Lima et al. (2014) apresentaram o 

desenvolvimento do aplicativo MoodleGroups, que faz uso de um sistema 

multiagente, responsável por analisar os fóruns que os estudantes participam e as 

mensagens trocadas entre os estudantes em um AVA, e apresenta as informações 

ao professor sob a forma de sociograma por intermédio dos dispositivos móveis.  

Ainda por meio da tecnologia de agentes inteligentes, Pietruchinski e 

Pimentel (2015) propuseram um modelo arquitetural de sistema multiagente para ser 

integrado a softwares competitivos. O modelo é composto por quatro módulos 

específicos: Módulo Domínio (características de colaboração em jogos 

educacionais); Módulo Pedagógico (estratégias de desenvolvimento das 

características); Módulo do Estudante (armazenamento das informações pelos 

aprendizes/estudantes) e o Módulo de Agentes (contendo dois agentes inteligentes: 

individual e de grupo). 

O Módulo Agente é responsável por encontrar os critérios para acompanhar 

e avaliar as atividades de colaboração entre os estudantes. Para tanto, 

desenvolveram categorias e métricas que podem ser adaptadas para outros tipos de 

ferramentas colaborativas, principalmente aquelas em que a colaboração pode ser 

observada como: chat, fóruns, troca de materiais. As informações obtidas pelos 

agentes e armazenadas por este módulo, foram baseadas nas técnicas de avaliação 

de colaboração adotadas por Dascalu et al. (2010), que apresentam o uso de um 

conjunto de técnicas para análise de conversas em ambientes de chat, integrando 

diferentes técnicas de análise de superfície de textos, de postagens em redes 
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sociais e semântica latente (LSA); e de Khandaker e Soh (2010) que utilizaram 

agentes inteligentes para coletar dados das interações realizadas na ferramenta 

Wiki, com o intuito de formar grupos equilibrados e colaborativos.  

Khandaker e Soh (apud, Pietruchinski e Pimentel, 2015) apresentaram 

algumas formas de acompanhar as atividades de colaboração, tendo como base as 

seguintes atividades dos usuários:  

[...] uso ativo (inclusões, remoções e alterações de texto compartilhado); 
uso passivo (atividades dos alunos em que extraem informações do seu 
grupo Wiki e não resultam em uma mudança no conteúdo daquele Wiki), 
interação (tópicos postados, mensagens enviadas, tamanho dos tópicos); 
respostas à pesquisa (respostas do aluno para os vários inquéritos ou 
questionários postados pelo professor) e avaliação (notas obtidas pelo 
estudante no sistema) (PIETRUCHINSKI; PIMENTEL, 2015, p.3). 

Com base nessas atividades, percebe-se que o fazer, rever e refazer 

contínuo podem ser tratados como objeto de análise e reformulação. Dessa forma, 

por meio da colaboração do grupo, os alunos têm a chance de avaliar, 

continuamente, o seu próprio trabalho e do grupo, além de efetuar, 

instantaneamente, as reformulações que considere adequadas para produzir novos 

saberes, assim como pode analisar as produções dos colegas e emitir feedbacks 

(ALMEIDA, 2012). 

As pesquisas apresentadas assinalam diversas formas de avaliar a 

colaboração dos alunos sob diferentes critérios, ferramentas e perspectivas. Isso 

demonstra que não existe um consenso ou uma única forma correta de se avaliar, 

analisar e medir a interação e a colaboração nas diversas ferramentas disponíveis. 

O quadro 6 apresenta uma visão geral das pesquisas analisadas no que diz 

respeito às formas de avaliação da colaboração. São apresentados os 

pesquisadores, os paradigmas predominantes na pesquisa, foco de medida da 

colaboração e as propostas.    
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Fonte: Autoria própria

Quadro 6 - Resumo das propostas, ferramentas e foco de medida dos trabalhos analisados 
 

Pesquisador 

Ferramenta 
Unidade de 
avaliação 

Paradigma 
predominante 

Foco de medida da 
colaboração 

Proposta 
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m
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a
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O
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OTSUKA 
(2006) 

X    X1 
 

X 
 

   X  X X  Multiagente para análise da participação. 

GEROSA 
(2004) 

 X   X2 X    X X    Categorização de mensagens. 

STAHL 
(2002) 

X     X   X   X  X3 Rede de referência semântica. 

LOPES 
(2007) 

X     X X   X  X   
Categorização e taxonomia às mensagens de 

um fórum. 

KHANDAKER 
e SOH 
(2010) 

  X   X X4   X X    Criação de grupos colaborativos. 

DASCALU et al. (2010)    X  X    X X    
Análise de conversa para verificar a 

colaboração. 

LIMA et al. (2014) X   X   X   X X   X5 
Sociogramas com o auxílio dos Agentes 

Inteligentes (AIs). 

PIETRUCHINSKI e 
PIMENTEL (2015) 

X  X X X6 X X   X X    Agentes Inteligentes (AIs). 

FERRAZ, et al. 
(2015) 

X  X X X   X7  X X  X  Índices da tabela mdl_log no AVA Moodle. 

X1 Intermap e portfólio / X2 Conferências / X3 Análise do significado / X4 Respostas às pesquisas / X5 Relações sociais entre os alunos / X6 Troca de materiais / X7 Ações do usuário. 
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Percebe-se, neste levantamento, que em quase todas as pesquisas o 

paradigma predominante é quantitativo, o que pode indicar o quão significativos 

foram os trabalhos que propuseram o uso de agentes inteligentes, além do propósito 

dos autores de tornar mais claros os resultados e análise dos dados. 

Quando existe a preocupação em avaliar a interação e a colaboração por 

meio uso de categorização de mensagens, os trabalhos foram direcionados para 

Gerosa (2004) e Lopes (2007), no entanto, essa última, trata também das 

implicações do uso da categorização e os níveis de aprendizagem a partir das 

interações. 

Percebe-se que muitos dos trabalhos tratam as discussões da análise e 

avaliação da interação e da colaboração na ferramenta fórum. No entanto, é 

possível observar, também, que nas pesquisas mais recentes, conforme Lima et al. 

(2014), Pietruchinski e Pimentel (2015) e Ferraz et al. (2015), existe a preocupação 

em estender as suas propostas a outras ferramentas colaborativas e, também, para 

domínios de aplicações diversas.  

O quadro 7 apresenta algumas das medidas para avaliar a colaboração 

utilizadas por Ferraz et al. (2015) e Pietruchinski e Pimentel (2015), adaptadas de 

Khandaker e Soh (2010) e Dascalu et al. (2010). 

 

Quadro 7 - Medidas para avaliar a colaboração 

 Medidas Autor 

 Contar novo tópico ou resposta no fórum 

 Contar mensagem no chat, texto no wiki 

 Contar acessos para visualização 

 Contar visualizações do chat 

 Contar acesso às atividades e no ambiente 

FERRAZ et al. 
(2015) 

 Contar o número de palavras válidas e significativas na conversa 

 Contar e analisar o número de expressões válidas em texto produzido 

 Contar o número de mensagens do fórum postadas a outros tópicos membros do 
fórum 

 Contar o número de vezes que concordou com a opinião do grupo 

 Contar a quantidade / tamanho (arquivos, links, textos) adicionados ao repositório 
do grupo 

 Contar o número de mensagens postadas pelos autores dos próprios tópicos 

 Uso de emoticons de incentivo em chats ou fóruns 

 Número de vezes que o líder foi usado para votar em um empate 

PIETRUCHINSKI; 
PIMENTEL 

(2015); 
KHANDAKER; 
SOH (2010) e 

DASCALU et al. 
(2010) 

Fonte: Adaptado de Ferraz et al. (2015); Pietruchinski; Pimentel (2015), Khandaker; Soh (2010) 
e Dascalu et al. (2010) 

Um dos principais objetivos do presente trabalho é mensurar a colaboração 

nos grupos e analisar a aprendizagem colaborativa dos alunos por meio das 

atividades disponíveis no OVAC. Assim, as pesquisas relacionadas à perspectiva de 
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aprendizagem serão importantes para analisar possíveis cruzamentos de dados da 

colaboração e da aprendizagem colaborativa dos grupos e, também, dos alunos na 

disciplina de Probabilidade e Estatística. 

O trabalho proposto irá integrar os índices de colaboração e participação 

propostas por Ferraz et al. (2015), (ações do usuário de acessos/visualizações, 

ações de interação) e outras medidas para acompanhar e avaliar as atividades de 

colaboração presente nas pesquisas. Pietruchinski e Pimentel (2015) que tiveram 

como base as pesquisas de Khandaker; Soh (2010) e Dascalu et al. (2010), 

conforme exposto anteriormente, afirmaram que as medidas de avaliação presentes 

nessas pesquisas não se limitam a uma única ferramenta colaborativa. 

 

 

4.4 TRABALHOS RELACIONADOS AOS ASSUNTOS-CHAVE DA PESQUISA 

 

 

Essa seção tem como objetivo reunir alguns dos principais trabalhos que 

trataram dos assuntos-chave presentes nessa pesquisa. Estes trabalhos, além de 

outros também pesquisados e já citados durante a explanação dos conceitos 

relacionados, muito contribuíram para a construção do aporte teórico da presente 

tese e, também, para a realização das análises e discussões das interações 

apresentadas pelos alunos, durante e após a proposta ao uso do objeto virtual de 

aprendizagem colaborativa.  

As principais contribuições teóricas incluem o uso e aplicação de TIC para o 

ensino e aprendizagem da Probabilidade e Estatística no Ensino Superior, os 

conceitos e funcionalidades e metodologias de desenvolvimentos relacionados aos 

Objetos de Aprendizagem (OA), além dos pressupostos que envolvem as aplicações 

CSCL e as formas de avaliação da colaboração.  

O quadro 8 apresenta a relação dos assuntos-chave da presente pesquisa 

com os principais trabalhos relacionados: os autores, características e propostas, 

que atendem, total ou parcialmente, as propriedades do assuntos-chave dessa tese. 
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Quadro 8 - Relação dos assuntos-chave da presente pesquisa com os principais trabalhos 
relacionados 

Pesquisador 

Educação 
Estatística 

Objeto de 
Aprendizagem 

Aprendizagem 
colaborativa 

 Propostas 

T
IC

 

E
n

s
in

o
 

S
u

p
e

ri
o

r 

M
e

to
d

o
lo

g
ia

 
 

D
e
s
e
n

v
o

lv
im

e

n
to

 d
e

 O
A

 

C
S

C
L

 

A
v
a
li

a
ç
ã
o

 

A
m

b
ie

n
te

 

V
ir

tu
a
l 

SILVA; 
SCHIMIGUEL, 

(2014) 
X X      

Uso das TIC (Excel, internet e 

calculadoras) na construção de um 
ambiente de aprendizagem 
norteado pelos conceitos da 
Educação Estatística. 

SAMPAIO (2010); 
ZAMPIERI (2013) 

X X     X 
Uso da tecnologia por meio de 
atividades extraclasse em 
ambientes on-line. 

ESTEVAM e 
KALINKE 
(2013). 

X X     X 

Cenário de pesquisas brasileiras 
(de 2004 a 2011) envolvendo 
recursos tecnológicos e o ensino 
de Probabilidade e Estatística. 

DUARTE 
(2010); 

GONÇALVES (2010) 
X X      

Realização de tarefas estatísticas 
com o auxílio de softwares 
(GeoGebra e Excel), 

respectivamente. 

CAMPOS; 
WODEWOTZKI; 

JACOBINI, (2011) 
X X      

Trata da Educação Estatística, 
mostrando como a Probabilidade e 
Estatística pode ser trabalhada na 
escola básica e na universidade. 

FUJII e SILVEIRA, 
(2006). 

X   X    
Ensino e aprendizagem de Tópicos 
de Estatística baseado em OA 
reutilizáveis e adaptativos. 

FLÔRES 
(2011) 

  X X    

Metodologia para reusar ou criar 
OA de Matemática, usando 
combinação de ferramentas de 
autoria 

BRAGA et al., (2012, 
2013); DOS 
SANTOS e 
VALENTE 

(2014) 

  X X    
Metodologias de desenvolvimento 
com enfoque pedagógico. 

PRESSMAN, (2011) 
e SOMMERVILLE, 

(2011). 
  X X    

Metodologias de desenvolvimento 
com enfoque computacional - 
referências na área de Engenharia 
de Software 

CARDOSO (2010)   X X 
 
 

 X 
Criação do AVA “Hospital 
Educacional” e dos OA reutilizáveis 
desse ambiente. 

FUKS e ASSIS 
(2001); PIMENTEL, 
FUKS e LUCENA 
(2008); CUNHA 

(2009); OLIVEIRA e 
TEDESCO (2008; 

2010) 

    X  X 

Modelo e aplicações baseados nas 
áreas-chave da aprendizagem 
colaborativa (modelo 3C de 
colaboração). 

LOPES (2007);   
DASCALU (2010); 

KHANDAKER e SOH 
(2010); FERRAZ, et 

al., (2015); 

PIETRUCHINSKI e 
PIMENTEL (2015); 

    X X X 

Categorização, Índices de 
colaboração e participação, 
critérios e métricas para 
acompanhar e avaliar as atividades 
colaborativas. 

Fonte: Autoria própria 
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É consenso entre os autores que tratam especificamente da “Educação 

Estatística”, que as TIC são ferramentas válidas e que trazem resultados importantes 

no processo ensino/aprendizagem de Probabilidade e Estatística. No entanto, 

percebe-se um número pouco expressivo das pesquisas que tratam do 

desenvolvimento de novas tecnologias para o ensino e aprendizagem de 

Probabilidades e Estatística no Ensino Superior. Observa-se que, a maioria visa 

avaliar o processo das discussões, a análise pedagógica e motivacional do uso de 

ferramentas existentes. 

No artigo de Fujii e Silveira (2006), os atores apresentaram uma proposta de 

ensino e aprendizagem de Tópicos de Estatística baseados em objetos de 

aprendizagem reutilizáveis e adaptativos. O objetivo foi suprir as necessidades 

individuais de aprendizagem por parte dos alunos, e os OA foram disponibilizados 

adaptativamente, conforme o NAC (Nível de Aquisição de Conhecimento) dos 

alunos, seguindo os princípios da Aprendizagem Significativa.  

No que diz respeito às metodologias de desenvolvimento de OA, Flôres 

(2011) propõe uma metodologia de criação e de reuso de OA de Matemática. Assim, 

a autora realizou um levantamento bibliográfico importante sobre as metodologias 

existentes e suas aplicações na criação de OA. As teorias de Gagné (1987) e de 

Wiley (2000) foram usadas para dar suporte ao planejamento do sequenciamento 

das interações de aprendizagem na construção dos OA. As estratégias de aplicação 

foram baseadas no ciclo de Kolb (1984, p.38), que afirma que a aprendizagem é “o 

processo por meio do qual o conhecimento é criado pela transformação da 

experiência” e que o ciclo possui quatro etapas: a experiência concreta, a 

observação reflexiva, a conceituação abstrata e a experimentação ativa. A 

implantação da metodologia foi realizada em um Curso de Capacitação para 

professores municipais e estaduais. 

Já os trabalhos de Braga et al. (2012; 2013), Dos Santos e Valente (2014), 

Pressman (2011) e Sommerville, (2011) tratam de metodologias de 

desenvolvimento. A metodologia de desenvolvimento de um objeto virtual de 

aprendizagem Colaborativa (OVAC) para o ensino de Probabilidade e Estatística 

proposto nessa tese, está fundamentada nesses autores, pois integra as fases e 

características dos modelos, conforme já citado anteriormente (4.1.2 - Processo de 

desenvolvimento de software).  
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Cardoso (2010) construiu e adaptou um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

na Web chamado “Hospital Educacional”, tendo como objetivo promover o 

relacionamento entre os alunos e a construção e difusão do conhecimento de 

maneira virtual e colaborativa sob mediação do professor. Os conceitos e aplicações 

dos OA reutilizáveis foram usados como recursos de aprendizagem sob a 

perspectiva de se construir o conhecimento concebido pelos alunos. 

Fuks e Assis (2001); Pimentel, Fuks e Lucena (2008); Oliveira e Tedesco 

(2008; 2010) e Cunha (2009) desenvolveram modelos e aplicações CSCL 

fundamentados no modelo de 3C de colaboração. Os dois primeiros trabalhos 

referem-se às pesquisas desenvolvidas no Ambiente Virtual AulaNet, desenvolvido 

pelo Laboratório de Engenharia de Software do Departamento de Informática da 

Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro/PUC-Rio, com a finalidade de 

promover cursos à distância.  

 Como meio de promover a colaboração entre os estudantes de ambientes 

virtuais, Oliveira e Tedesco (2010) ao trabalhar com agentes inteligentes, sugeriram 

a utilização do modelo de colaboração virtual i-collaboration, cujo principal objetivo é 

de promover a colaboração entre os estudantes de AVAs, por meio do uso de 

companheiros virtuais de aprendizagem (CVA) integrados às ferramentas 

colaborativas e da adaptação de interfaces e percepções no ambiente, com base 

nos gostos particulares de cada aluno. 

Cunha (2009) descreve um modelo conceitual para um ambiente de 

aprendizagem colaborativa apoiada por computador, em que os estudantes são 

estimulados a se ajudar mutuamente para desenvolver as condições básicas para 

que ocorra aprendizagem colaborativa, segundo a Teoria da Interdependência 

Social. As condições básicas segundo a teoria são: a interdependência positiva, 

responsabilidade coletiva, a interação contributiva, uso das habilidades sociais e o 

processamento da equipe. Como forma de subsidiar a proposição das 

funcionalidades do seu modelo, a pesquisadora analisou cinco ambientes de 

aprendizagem colaborativa existentes em instituições de ensino superior do Brasil e 

constatou que nenhum dos sistemas de aprendizagem avaliados permitia que os 

estudantes desenvolvessem as habilidades sociais inerentes à colaboração em 

equipe. O principal diferencial do modelo é o direcionamento para aquisição das 

habilidades sociais pelos alunos, realizado por meio de análises de estado das 
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atividades e de alertas educativos com o objetivo de desenvolver nos aprendizes, as 

habilidades necessárias para o trabalho em equipe.   

As pesquisas de Lopes (2007); Dascalu (2010); Khandaker e Soh (2010); 

Ferraz et al., (2015); Pietruchinski e Pimentel (2015) tratam da avalição da 

colaboração em ambientes CSCL, conforme citado na seção 4.3. 

A análise das características dos trabalhos relatados anteriormente permitiu 

constatar que as pesquisas atendem, de forma parcial, os assuntos-chave presentes 

nessa pesquisa. Os mesmos tratam de forma separada os conceitos que se 

propõem aplicar na construção e implementação do objeto dessa tese, ou seja, o 

uso integrado de tecnologias computacionais (objetos de aprendizagem - OA) e a 

Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computadores (CSCL), no domínio da 

Probabilidade e Estatística no Ensino Superior. Outra questão a considerar é o fato 

de que a aprendizagem colaborativa presente nas pesquisas está inserida no 

contexto dos AVA e não em OA. 

Até o presente momento, não foi encontrado nenhuma pesquisa que 

integrasse todos os assuntos-chave (descritos no quadro 7) dessa proposta, assim, 

o presente trabalho irá integrar as principais características das pesquisas citadas 

anteriormente.  

O objeto aqui proposto, não visa apenas promover a colaboração, mas 

também medir a colaboração entre pares em domínios diferentes e obter dados que 

possam ser analisados sob o aspecto da aprendizagem do indivíduo ou do grupo, 

por meio do cruzamento de dados obtidos durante as aulas de Probabilidade e 

Estatística e da avaliação do objeto educacional sob um enfoque pedagógico e 

computacional. 
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5   ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo apresenta os encaminhamentos metodológicos da pesquisa. 

Na seção 5.1, foram consideradas questões referentes à natureza, à problemática, à 

análise dos dados, aos objetivos e procedimentos técnicos adotados. A seção 5.2 

descreve a localização e os participantes da pesquisa. A seção 5.3 trata da 

organização e da operacionalização das 3 (três) etapas da pesquisa e a seção 5.4 

encerra o capítulo com a coleta dos dados da pesquisa. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA 
 

 

Do ponto de vista da natureza, esta pesquisa é aplicada. De acordo com Gil 

(2008), a pesquisa aplicada apresenta como principal característica o interesse na 

aplicação e nas consequências práticas do conhecimento. Alves-Mazzotti (2011) 

complementa que este tipo de pesquisa favorece a aplicabilidade dos 

conhecimentos produzidos e estes precisam ir além do contexto em que estão 

inseridos, de modo a proporcionar algum avanço teórico. 

Neste trabalho, os conhecimentos pesquisados dizem respeito ao 

levantamento dos conceitos e metodologias de objetos de aprendizagem (OA) e nos 

fundamentos da teoria da aprendizagem colaborativa apoiada por computador 

(CSCL). Estes foram empregados na elaboração de um processo de 

desenvolvimento de objetos virtuais de aprendizagem colaborativa denominado 

FrameVOC (Framework Virtual Object Colaboration). O FrameVOC foi usado na 

construção de um objeto educacional, chamado Collabora o qual foi aplicado na 

disciplina de Probabilidade e Estatística em uma turma de graduação da UTFPR/PG.  

A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa usando abordagem 

interpretativa, uma vez que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo da pesquisa qualitativa. Para Moreira e Caleffe 

(2008, p. 61), “o propósito da pesquisa é descrever e interpretar o fenômeno do 

mundo em uma tentativa de compartilhar significados com outros”. 
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A análise dos dados, da etapa 3 da pesquisa, foi obtida por meio de uma 

metodologia de análise de informações de natureza qualitativa, denominada Análise 

Textual Discursiva (ATD), que tem como objetivo produzir novas compreensões 

sobre os fenômenos e discursos e tem a intenção de compreender e reconstruir 

conhecimentos existentes sobre os temas a serem investigados (MORAES; 

GALIAZZI, 2016).  

Segundo os autores, a ATD está organizada em 4 (quatro) enfoques, sendo 

eles:  desmontagem do texto (processo de unitarização); estabelecimento de 

relações (processo de categorização); captação do novo emergente (expressão das 

compreensões atingidas) e a auto-organização. O estabelecimento das relações ou 

processo dos 3 (três) primeiros, formam um ciclo que se constituem como elementos 

principais da metodologia ATD, sendo esses utilizados na análise de dados dessa 

pesquisa. 

A desmontagem do texto ou desconstrução e unitarização implicam em 

examinar os textos em seus detalhes. Esses textos integram o corpus da análise, ou 

seja, representam as informações da pesquisa, na obtenção de resultados válidos e 

confiáveis, podendo ser textos produzidos especificamente para a pesquisa ou 

documentos já existentes. Após a delimitação do corpus da pesquisa, realiza-se a 

desconstrução e unitarização do corpus, por meio da desmontagem dos textos e o 

levantamento dos elementos constituintes, os quais resultam em unidades de 

significado ou de sentido. Para Moraes e Galiazzi (2016, p.41), as unidades de 

significado são: 

[...] sempre identificadas em função de um sentido pertinente aos propósitos 
da pesquisa. Podem ser definidas em função de critérios pragmáticos ou 
semânticos. Num outro sentido, sua definição pode partir tanto de 
categorias definidas “a priori” como de categorias emergentes. 

As categorias a priori são utilizadas quando já existe o conhecimento prévio 

dos grandes temas da análise, assim, basta separar as unidades de acordo com 

esses temas ou categorias. Outra forma é construir as categorias com base nas 

análises usando os conhecimentos tácitos do pesquisador.  

O processo de categorização constitui-se “[...] num processo de comparação 

constante entre as unidades definidas no processo inicial de análise, levando ao 

agrupamento de elementos semelhantes [...]” (MORAES, 2003, p. 197) e que implica 
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em nomear e definir as categorias cada vez mais precisas conforme vão sendo 

construídas ao longo do processo de criação.   

Nesse trabalho, utilizou-se o método misto de análise, ou seja, a 

combinação dos métodos dedutivo e indutivo, que parte de categorias “a priori” com 

base em teorias escolhidas previamente, logo após, realizaram-se transformações 

gradativas no conjunto inicial de categorias a partir das informações obtidas por 

meio do corpus de análise. 

A terceira etapa consiste na construção de metatextos analíticos. A estrutura 

é composta por categorias e subcategorias resultantes da análise, que têm como 

objetivo captar o novo emergente e são constituídos de “[...] descrição e 

interpretação, representando o conjunto, um modo de compreensão e teorização 

dos fenômenos investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p.54). 

Após a realização da categorização, é necessário estabelecer relações entre 

as categorias criadas e investigar a sequência em que poderiam ser organizadas, 

tendo como objetivo expressar com maior clareza as intuições e compreensões 

válidas dos fenômenos investigados. A descrição na análise textual discursiva deve 

estar fundamentada e validada em interlocuções empíricas ou com base em 

informações retiradas dos textos. 

Já a interpretação no contexto da ATD “[...] é um exercício de construir e de 

expressar uma compreensão mais aprofundada, indo além da expressão de 

construções obtidas dos textos e de um exercício meramente descritivo” (MORAES, 

2003, p. 204). Essa interpretação é um exercício de teorização e pode se dar por 

meio da contrastação com teorias já existentes, por meio de um exercício de 

interlocuções teóricas com os autores mais representativos do referencial teórico, 

estabelecendo relação entre os dados e suas teorias de base (MORAES; GALIAZZI, 

2016). 

O aspecto qualitativo e interpretativo foi dado durante a realização do 

cruzamento e a análise interpretativa dos dados, por meio do entendimento, análise 

e procura do estabelecimento de relações, do confronto de ideias, da contestação ou 

confirmação de opiniões (PRODANOV; FREITAS, 2013). Os dados foram obtidos 

por meio da avaliação da colaboração, das anotações da pesquisadora, juntamente 

com as mensagens trocadas pelos integrantes dos grupos, seja por meio do objeto 

educacional proposto, ou durante o decorrer das aulas, as quais envolvem 

predisposição, interesse, busca de soluções e valorização da colaboração durante 
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os trabalhos coletivos, componentes fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem (WALICHINSKI; SANTOS JÚNIOR, 2013). Foi considerado também o 

aporte teórico adotado, as interpretações e observações da pesquisadora. 

Para auxiliar na análise qualitativa dos dados, utilizou-se a ferramenta 

MAXQDA2 (MAXQDA, 2016) para apoiar o processo de categorização e unitarização 

das mensagens e das anotações levantadas durante as aulas da disciplina de 

Probabilidade e Estatística. 

Considerando os métodos e procedimentos adotados para este estudo, 

trata-se de uma pesquisa descritiva. Gil (2008, p.42) afirma que “as pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. O autor relata ainda que, neste tipo de pesquisa, uma das características 

primordiais se deve à utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como: o questionário e a observação sistemática. Prodanov e Freitas (2013) 

ressaltam, ainda, que tal pesquisa procura observar, registrar, analisar e ordenar 

dados, porém, sem a interferência do pesquisador. Além disso, investigam a 

frequência com que um fato ocorre, suas características, causas e relações com 

outros fatos. 

 

 

5.2 LOCALIZAÇÃO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

 

O local da pesquisa foi a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) no Campus da cidade de Ponta Grossa/PR, na qual foram selecionados 2 

(dois) grupos de participantes para a presente pesquisa. 

O primeiro grupo de participantes contou com 156 alunos, distribuídos em 5 

(cinco) cursos de graduação da UTFPR (engenharias e bacharelado). Esses cursos 

foram considerados devido ao fato de contemplarem em suas grades curriculares a 

disciplina de Probabilidade e Estatística, na intenção de se averiguar a viabilidade do 

                                            
2 MAXQDA é um software profissional para análise de dados qualitativos e métodos mistos de 
investigação. Permite o auxílio da análise de todos os tipos de dados não estruturados, tais como 
entrevistas, artigos científicos, questionários, entre outros. 
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desenvolvimento de um objeto virtual de aprendizagem colaborativa (OVAC). Esse 

primeiro grupo respondeu o primeiro questionário (Questionário de Diagnóstico - 

Apêndice A),  

Para o segundo grupo, foram selecionados apenas os alunos do 2º período 

do curso de graduação em Engenharia de Produção, matriculados no primeiro 

semestre de 2017 na disciplina de Probabilidade e Estatística. A escolha dessa 

turma se justifica, devido à parceria estabelecida com o professor da disciplina, que, 

além de disponibilizar o plano de aula e auxiliar na elaboração das atividades, 

permitiu a aplicação do objeto educacional proposto (Collabora) e a participação 

presencial da pesquisadora em todas as aulas durante o período letivo. Quando foi 

aplicada a pesquisa, a turma era composta de 41 alunos, os quais foram distribuídos 

em 11 grupos de trabalho. A divisão dos grupos foi realizada pelos próprios alunos, 

somente aqueles que não se agregaram a nenhum grupo foram alocados de forma 

aleatória pela pesquisadora. 

Para garantir a integridade dos alunos e facilitar a descrição e a análise dos 

dados, os estudantes foram identificados pela letra “A” (aluno) seguida de um 

algarismo de identificação (A21, A22, A23, ..., A63). Da mesma forma, foi feita a 

representação dos grupos, e os mesmos foram identificados pela letra “G” (grupo) 

seguida de um algarismo numérico (G2, G3, G4, ..., G12). A representação de um 

grupo e seus alunos pode ser vista no exemplo: G2 (A21, A22, A23, A24). 

A representação dos algarismos de identificação dos alunos se inicia no 

número 21 (A21) e dos grupos no número 2 (G2), isso se deve aos testes realizados 

na ferramenta, no qual foram criados novos usuários e um grupo de teste (Grupo 1). 

 

 

5.3 ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

A pesquisa foi operacionalizada por meio de 3 (três) etapas: a primeira diz 

respeito à proposta para a concepção do processo de desenvolvimento para a 

criação de Objetos Virtuais de Aprendizagem Colaborativa (OVAC), denominado 

FrameVOC; a segunda descreve o uso do FrameVOC para a criação de um objeto 

virtual de aprendizagem colaborativa, denominado Collabora. A terceira e última 
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etapa se refere à aplicação e análise das possíveis contribuições no processo de 

ensino e aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística.  

A figura 7 ilustra as etapas para a realização do trabalho.  

 

 Figura 7 - Processo Geral do Desenvolvimento da Pesquisa 

Criação do processo de 

desenvolvimento 

Etapa 1 Etapa 3

FrameVOC (Framework 

Virtual Object Colaboration)

Processo Resultado(s) da etapa

Legenda 

Utilização do FrameVOC

Etapa 2

Objeto Virtual de 

Aprendizagem Colaborativa 

(OVAC) - Collabora

Análise das contribuições 

no processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina

Aplicação do OVAC - Collabora 

na disciplina de Probabilidade e 

Estatística e análise dos dados. 

 

Fonte: Autoria própria 

 
A seguir, segue a descrição das três etapas da pesquisa: 

 

Etapa 1: Criação do processo de desenvolvimento do FrameVOC 

Esta etapa teve como objetivo propor um processo de desenvolvimento para 

a criação de Objetos Virtuais de Aprendizagem Colaborativa (OVAC) que fosse 

capaz de avaliar a colaboração entre os pares e que enfatizasse aspectos 

pedagógicos e computacionais para a construção do objeto educacional proposto 

nessa tese. 

Para tanto, foi realizada a leitura a respeito de metodologias de 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem (OA) e, utilizou-se como base, as 

pesquisas realizadas por Braga et al. (2012), Dos Santos e Valente (2014) que 

indicaram por meio de suas pesquisas que a metodologia ADDIE (Analyze, Design, 

Develop, Implement, Evaluate), além de ser um processo genérico utilizado nos 

projetos de design instrucional, possui um enfoque pedagógico importante no 

desenvolvimento de OA, no entanto, possui deficiências no aspecto técnico ou  

computacional.  
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Para preencher essa lacuna, estudaram-se os modelos de processos de 

desenvolvimento de software (PRESSMAN, 2011; SOMERVILLE, 2011) que, por 

meio de seu conjunto de atividades, aborda o aspecto computacional necessário 

para a criação de um OA. Após o estudo e análise da metodologia ADDIE, dos 

modelos de processos de desenvolvimento de software e das suas respectivas fases 

e atividades, foi proposto um processo de desenvolvimento híbrido para o 

desenvolvimento de objetos virtuais de aprendizagem colaborativa, denominado 

como FrameVOC (Framework Virtual Object Colaboration), o qual é composto pelas 

seguintes fases: análise, projeto, desenvolvimento, implementação e avaliação. A 

descrição, as atividades previstas e o funcionamento de cada uma das 5 fases do 

FrameVOC são descritos no Capítulo 6. O FrameVOC é um dos resultados desta 

pesquisa.  

 

Etapa 2:  Utilização do FrameVOC no desenvolvimento do objeto virtual de 

aprendizagem colaborativa Collabora 

A segunda etapa teve como objetivo usar o FrameVOC para o 

desenvolvimento de um Objeto Virtual de Aprendizagem Colaborativa (OVAC), 

intitulado Collabora, tendo como domínio a disciplina de Probabilidade e Estatística. 

Foram consideradas as concepções teóricas levantadas no início da pesquisa, as 

particularidades da disciplina de Probabilidade e Estatística no Ensino Superior e a 

utilização e execução das 5 (cinco) fases (análise, projeto, desenvolvimento, 

implementação e avaliação) e das respectivas atividades previstas no FrameVOC. 

Na primeira fase da análise, foi realizado um levantamento preliminar dos 

principais objetivos para o ensino e aprendizado da disciplina de Probabilidade e 

Estatística nos cursos de graduação da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - Campus Ponta Grossa/PR. Verificou-se também, a viabilidade de 

construção de um objeto virtual de aprendizagem para a disciplina por meio da 

elaboração de um questionário de diagnóstico (Apêndices A e B) que foi aplicado ao 

primeiro grupo de participantes deste estudo, descritos na seção 5.2.  

O instrumento foi composto por vinte e uma questões abertas e de múltipla 

escolha. Esse questionário não exigiu a identificação dos sujeitos participantes, 

porém, uma das solicitações foi que os mesmos informassem o ano que iniciaram 

seus estudos na graduação, o curso e o período em que estavam matriculados. Os 

assuntos diziam respeito, por exemplo, se os alunos tinham acesso, se conheciam, 
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se usavam e para que usavam os dispositivos tecnológicos (Posse e uso da 

tecnologia). Os outros dois assuntos tratavam do interesse dos alunos no uso de um 

OVAC que auxiliasse nas aulas de Probabilidade e Estatística.  

Na segunda fase, chamada projeto, foi feita a análise do sequenciamento 

dos conteúdos presentes no plano de aula da disciplina de Probabilidade e 

Estatística ministrada nos cursos da UTFPR - PG (Anexo A), (SANTOS JR, 2017) e 

ajustes nos requisitos específicos do Collabora. A terceira fase, o desenvolvimento, 

utilizou-se novamente o plano de aula da disciplina de Probabilidade e Estatística, 

como base para a criação da estrutura dos exercícios e a conexão desses com os 

conteúdos e retornos para os alunos e professor. A estrutura foi base para a criação 

de um modelo de armazenamento de dados e a sua construção por meio de um 

gerenciador de banco de dados usado na área da computação.  

Na quarta fase, a implementação, foi realizada a produção dos conteúdos e 

a construção física do Collabora.  

A última fase, chamada de avaliação, teve por objetivo avaliar o objeto, tanto 

do enfoque pedagógico quanto computacional e isso é realizado no momento do uso 

do Collabora.  

Os resultados dessa fase são apresentados na etapa 3, descrita a seguir. 

 

Etapa 3: Aplicação do Collabora na disciplina de Probabilidade e Estatística e 

análise dos dados.  

Esta etapa teve como finalidade utilizar o Collabora em atividades 

desenvolvidas na disciplina de Probabilidade e Estatística, com o objetivo de 

investigar as possíveis contribuições do uso deste objeto no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina.  

Conforme já mencionado, os participantes dessa etapa da pesquisa foram 

alunos do segundo período do curso de Engenharia da Produção (segundo grupo de 

participantes), o período de aplicação foi o primeiro semestre letivo de 2017 e foi 

realizada em 4 (quatro) momentos: apresentação do projeto, atividade piloto, criação 

das atividades colaborativas virtuais e medição da colaboração. A descrição 

detalhada de cada um desses momentos será relatada na seção 6.3. 

Em cada momento, foram registrados dados que foram utilizados para a 

análise textual discursiva sobre o experimento realizado. A pesquisadora 

acompanhou sessenta e quatro aulas presenciais (cinquenta minutos cada) e fez o 
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acompanhamento do processo de desenvolvimento das atividades e da 

comunicação entre os integrantes dos grupos, por meio da ferramenta chat do 

Collabora, do diário de bordo, observações durante as atividades em grupo e dos 

resultados das avaliações bimestrais da disciplina de Probabilidade e Estatística. 

 

 

5.4 COLETA DE DADOS 

 

 

Considerando todas as etapas de desenvolvimento da pesquisa, os dados 

foram coletados por meio de questionários, reuniões para levantamento das 

funcionalidades do objeto educacional proposto, formulário de apontamentos, diário 

de bordo, atividades colaborativas dos grupos, registros de acesso e interações 

entre os alunos além de anotações e observações feitas pela pesquisadora no 

decorrer das ações realizadas. 

No capítulo seguinte, estão expostas as análises e os resultados obtidos em 

cada uma das 3 (três) etapas da pesquisa. 
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6 ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, são discutidos os resultados e a análise dos dados de cada 

uma das 3 (três) etapas previstas na pesquisa. A seção 6.1 apresenta os resultados 

da etapa 1, referente ao modelo de processo de desenvolvimento proposto para a 

criação de Objetos Virtuais de Aprendizagem Colaborativa (OVAC) e a avaliação da 

colaboração entre os pares, denominado FrameVOC (Framework Virtual Object 

Colaboration). A seção 6.2 apresenta os resultados da etapa 2, na qual é feita a 

descrição da utilização do FrameVOC para a criação do objeto virtual de 

aprendizagem colaborativa, denominado Collabora, tendo como domínio, a disciplina 

de Probabilidade e Estatística. A seção 6.3 traz os resultados da etapa 3 da 

pesquisa, que relata a aplicação do Collabora na disciplina de Probabilidade e 

Estatística, realizada com os alunos do segundo ano do curso de graduação em 

Engenharia de Produção da UTFPR - Ponta Grossa. A seção 6.4 apresenta os 

resultados da Análise Textual Discursiva (ATD) e a estrutura da análise dos dados e 

das codificações. A subseção 6.4.1 trata da descrição das unidades de análise das 

categorias “Aprendizagem Colaborativa” e “Aprendizagem da disciplina de 

Probabilidade e Estatística”, bem como das suas respectivas subcategorias e 

unidades de análise. A subseção 6.4.2 exibe o metatexto contendo as principais 

percepções e interpretações dos dados analisados. 

 

 

6.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA - FRAMEVOC 

 

 

Diante da necessidade de um processo adequado para o desenvolvimento 

de objetos virtuais de aprendizagem colaborativa, que desse suporte aos aspectos 

pedagógicos e computacionais, à aprendizagem colaborativa apoiada por 

computador (CSCL) e à avaliação da colaboração dos pares, foi concebido um 

processo de desenvolvimento para a criação de Objetos Virtuais de Aprendizagem 

Colaborativa (OVAC). 
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O framework,3 denominado FrameVOC (Framework Virtual Object 

Colaboration) centraliza sua execução na aplicação de uma metodologia híbrida, 

criada para o desenvolvimento de Objetos Virtuais de Aprendizagem Colaborativa 

(OVAC). No entanto, por se tratar de um framework, ou seja, um arcabouço de 

processos, o mesmo pode ser aplicado no desenvolvimento de qualquer tipo de 

objeto virtual colaborativo que tenha como finalidade: o ensino, a aprendizagem e a 

avaliação da colaboração, independentemente da área de aplicação, tamanho ou 

complexidade do sistema. O FrameVOC foi operacionalizado por meio da conexão 

de cinco fases: Análise, Projeto, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação, 

ilustradas na figura 8.  

 
Figura 8 - Fases do Processo de Desenvolvimento Híbrido para o desenvolvimento de 
Objetos Virtuais de Aprendizagem Colaborativa (OVAC) 

 
Fonte: Autoria própria 

 

                                            
3 Um framework ou arcabouço conceitual é um conjunto de conceitos usado para resolver um 
problema de um domínio específico, ele atua onde há funcionalidades em comum a várias 
aplicações. 
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Apesar dos nomes das fases do modelo híbrido proposto serem os mesmos 

da metodologia ADDIE, a aplicação dos conceitos do FrameVOC está dividida em 

duas abordagens distintas. Conforme descrito na seção 3.2, o processo de 

desenvolvimento integra as fases e características da metodologia ADDIE, que tem 

o foco no desenvolvimento pedagógico com as atividades fundamentais de um 

processo de desenvolvimento de software (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 

2011), que usadas de forma iterativa, atendem as necessidades técnicas 

computacionais para a produção de um objeto de aprendizagem colaborativo. A 

ideia é que o framework reúna as melhores práticas dos modelos e, ainda, seja 

somada a elas, a possibilidade de avaliar a colaboração. 

Cada uma das cinco fases do modelo proposto está subdividida em dois 

enfoques: o enfoque pedagógico (EP) e o enfoque computacional (EC), conforme 

ilustrada na legenda de cores da figura 8.  

Os dois enfoques, segundo Braga et al. (2013), Dos Santos e Valente 

(2014), são importantes e necessários para o desenvolvimento de OA, uma vez que 

um projeto de desenvolvimento de um OA deve atender aspectos da aprendizagem 

e do uso de recursos computacionais, além da integração de fases intercaladas que 

deem ênfase em cada um dos dois aspectos.  

Cabe ressaltar que durante o desenvolvimento de cada uma das fases do 

framework proposto, espera-se que sejam gerados artefatos ou produtos de um 

projeto. Os artefatos são utilizados como entradas para as atividades e são 

produzidos como saída, podendo ter várias formas, como: um modelo, uma 

descrição do sistema, um código fonte, arquivos executáveis, entre outros. Outro 

aspecto importante é o fato de que FrameVOC não aponta nenhuma ferramenta 

específica para a criação desses artefatos, ficando a escolha da(s) ferramenta(s) a 

critério do usuário.  

A primeira fase, denominada análise, está relacionada com o levantamento e 

análise das informações iniciais da pesquisa, bem como os objetivos, processos 

necessários para alcançar os objetivos propostos, a viabilidade do projeto e a 

análise dos riscos inerentes ao projeto. Esta fase está subdividida em duas partes: 

objetivos e contexto do componente OA (EP) e especificação de requisitos, 

relacionados ao enfoque computacional (EC). Nesta fase, é necessário definir o 

domínio da aplicação, realizar pesquisas iniciais para verificar a viabilidade de 

criação do objeto e o planejamento e divisão das tarefas.  
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Esse é um aspecto importante do FrameVOC, uma vez que a execução das 

tarefas pode ser realizada por profissionais de ambas as áreas: educacional e 

computacional, responsáveis pelo enfoque pedagógico do domínio e pela 

implementação física do objeto, respectivamente. Este processo pode ocorrer de 

forma paralela, o que permite o planejamento das tarefas de forma clara e 

organizada em termos de tempo e divisão por competências. 

Recomenda-se a criação de artefatos, tais como os modelos gráficos: 

diagramas, cenários, desenhos ou protótipos, pois os mesmos podem ser 

considerados mais eficazes na captura de requisitos importantes do OVAC. Além 

disso, permitem que todos os envolvidos no projeto de construção, independente da 

área, tenham um melhor entendimento de um dado problema, e assim se envolvam 

mais no projeto como um todo. 

A segunda fase, projeto, incide de forma paralela com a fase de análise, pois 

tem como principal objetivo realizar a verificação da fase anterior e detectar 

possíveis ajustes de planos de funcionalidades, arquitetura, modelos, conteúdo e 

ferramentas necessários antes da construção e implementação de um objeto virtual 

de aprendizagem colaborativa (OVAC). O EP dessa fase está relacionado com os 

ajustes do componente do OA e a análise do sequenciamento dos conteúdos que 

deverão estar presentes no OVAC e o EC refere-se à definição da arquitetura do 

componente do OA. 

Nesta fase, é importante que sejam realizados ajustes nos requisitos 

específicos para que os mesmos sejam melhor compreendidos, revistos e 

detalhados por meio de visões de arquitetura, que são simplificações dos modelos 

criados na fase anterior. Devem ser destacadas as características essenciais e 

particulares das funcionalidades do OVAC, deixando os detalhes de lado. A 

arquitetura é um importante meio de aumentar a qualidade de qualquer modelo 

criado durante o desenvolvimento de um OVAC. 

O quadro 9 apresenta a relação das fases do FrameVOC, os enfoques 

pedagógico e computacional da fase e as atividades relacionadas a cada um dos 

enfoques. 
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Quadro 9 - Relação das fases, enfoques e atividades correspondentes. 

FASE 

ENFOQUE 

PEDAGÓGICO COMPUTACIONAL 

Nome Atividade Nome Atividade 

1. Análise 

Objetivos e 
contexto do 
componente 

OA 

- Pesquisas 
iniciais; 

Identificação do 
domínio; 

- Viabilidade de 
desenvolviment

o do OA. 
 

Especificação 
de requisitos 

- Levantamento de 
requisitos; 

- Ferramentas de 
modelagem; 

- Criação de um modelo 
gráfico das 

funcionalidades do 
sistema; 

- Prototipação de telas 

2. Projeto 

Ajustes do 
componente 

do OA 
 

- Definição das 
“regras de 
negócio”4 

 

Produção ou 
criação lógica 

do 
componente 

do OA. 

Definição da arquitetura 
do software5 (OA) 

3. Desenvolvimento 

Conteúdo do 
componente 

do OA 
 

- Estruturação 
dos conteúdos. 

Produção ou 
criação física 

do 
componente 

do OA 

- Refinamento da 
arquitetura; 

- Definição e construção 
do modelo de 

armazenamento de 
dados. 

4. Implementação 

Entrega do 
conteúdo do 
componente 

 

- Entrega da 
atividade. 

Codificação do 
componente 

do OA. 

- Codificação; 
- Descrição das 

tecnologias; 

5. Avaliação 
Validação do 

OA 

 
- Atividades e 

exercícios 
referentes ao 

domínio; 
- Atividades 

colaborativas 
virtuais. 

 

Validação do 
uso do objeto 

- Instruções para a 
utilização da ferramenta; 

- Atividade Piloto; 
- Avaliação da 
colaboração. 

Fonte: Autoria própria 

 

Na terceira fase, a de desenvolvimento, é realizado o refinamento da 

arquitetura, mídia, interface e interação entre os componentes do OVAC e dos 

conteúdos elencados na sua composição. Ao final dessa fase, espera-se que já 

exista um plano detalhado para a construção de um componente. Assim, a fase se 

subdivide em conteúdo do componente do OA (EP) e a produção ou criação física 

do componente do OA (EC).  

                                            
4 Regra de Negócio é o termo usado no contexto da Engenharia de Software para tratar um 
requisito de um sistema computacional. São as regras de negócio que irão determinar o 
comportamento de uma ou mais funcionalidades do software ou objeto de aprendizagem (OA). 
5 A arquitetura de software para a área da computação é a descrição abstrata (forma de 
modelos) de diferentes visões de um sistema computacional, em termos de unidade (partes) que 
interagem entre si. 
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Para a criação da estrutura dos exercícios e a sua conexão com os 

conteúdos e retornos para os alunos e o professor, o FrameVOC propõe a 

organização ilustrada na figura 9. 

 

Figura 9 - Organização dos exercícios do FrameVOC 

DISCIPLINA

EMENTA

CONTEÚDO

Cont.1

Cont.2

Cont.3

Cont.n

Exercícios 1

Exerc.1.1

Exerc.1.2

Exerc.1.3

Exerc.1.n

Exercícios 2.1

Exerc.2.1a

Exerc.2.2b

Exerc.2.3c

Exerc.2.n

Exercícios 2

Exerc.2.1a

Exerc.2.2b

Exerc.2.3c

Exerc.2.n

Exercícios 2.1

Exerc.2.1a

Exerc.2.2b

Exerc.2.3c

Exerc.2.n

Exercícios n

Exerc.n.1

Exerc.n.2

Exerc.n.3

Exerc.n.m

Exercícios 2.1

Exerc.2.1a

Exerc.2.2b

Exerc.2.3c

Exerc.2.n

Exercícios 2

Exerc.2.1

Exerc.2.2

Exerc.2.3

Exerc.2.n

Exercícios 2.1

Exerc.2.1a

Exerc.2.2b

Exerc.2.3c

Exerc.2.n

Exercícios 2

Exerc.2.1a

Exerc.2.2b

Exerc.2.3c

Exerc.2.n

Exercícios 2.1

Exerc.2.1a

Exerc.2.2b

Exerc.2.3c

Exerc.2.n

Exercícios 3

Exerc.3.1

Exerc.3.2

Exerc.3.n

Médio

Grau de 

Dificuldade

Alto

Baixo

Médio

Hint

Hint 1

Hint 2

Hint n

Respostas

Resp 1

Resp 2

Resp 3

Resp n

Atividade

 

Fonte: Autoria própria 

 

A figura 9 mostra que uma disciplina possui uma ementa relacionada com 

um ou mais conteúdos. Cada um desses conteúdos deverá possuir um ou mais 

exercícios  a eles relacionados. Por sua vez, os exercícios terão:  

 Grau de dificuldade (1, 2 ou 3): no qual o número 1 representa o nível mais 

baixo, o número 2 médio e, o número 3, o nível mais alto de dificuldade;  

 Respostas: pelo menos uma resposta correta, podendo ser representada por 

meio de um texto ou imagem;  

 Hint: uma ou mais ‘dicas’, ou seja, uma sugestão ou ‘dica’ referente ao 

conteúdo que está sendo tratado.  
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Para o cálculo da pontuação do exercício, é utilizada a fórmula (1), sendo 

que NP é o número total de proposições, NTPC corresponde ao total de proposições 

corretas, NPC representa o número de proposições respondidas corretamente pelo 

grupo, e NPI é o total de respostas incorretas apontadas pelo grupo. 

A atividade é composta por um conjunto de exercícios, assim, o score de 

uma atividade está relacionado ao número de exercícios e a pontuação obtida em 

cada um deles.  

 Recomenda-se que essa fase produza artefatos que promovam a 

organização dos dados a serem armazenados, como um modelo de armazenamento 

de dados e a sua construção por meio de um gerenciador de dados, além de 

modelos que representem as especificações técnicas que devem ser seguidas na 

próxima fase, a implementação.  

A fase de implementação está relacionada à realização do plano, execução 

do processo e construção do objeto, tendo como base as informações elicitadas e os 

modelos criados nas fases anteriores. O enfoque pedagógico (EP) é dado pela 

entrega do conteúdo do componente e o enfoque computacional (EC) pela 

codificação do componente do OA. 

As fases do FrameVOC são realizadas de forma iterativa e incremental, por 

meio de uma estratégia de planejamento, na qual se escolhe um módulo, sendo que 

este será desenvolvido até que possa ser liberado para o uso. O processo é repetido 

até que todos os módulos tenham sido criados, conforme ilustra a figura 10. 

 

                (1) 
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Figura 10 - Desenvolvimento iterativo do OVAC 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os componentes prioritários (módulos mais importantes do sistema) são 

implementados primeiro para se ter uma versão operacional e, a cada iteração, nova 

funcionalidades vão sendo adicionadas até a obtenção do objeto final. Essa é uma 

característica importante, pois o objetivo principal do OVAC não é alterado, mas as 

suas funcionalidades vão aumentando em iterações sucessivas. 

Como exemplo, um objeto virtual de aprendizagem colaborativa tem como 

componente prioritário funcionalidades que levem os indivíduos a colaborarem por 

meio de ferramentas colaborativas e, também, devem compreender as áreas-chave 

da CSCL (Comunicação, Colaboração, Percepção e Coordenação). Sendo assim, o 

módulo prioritário é a criação de um ambiente que promova a interação com suas 

funcionalidades básicas (criação dos grupos e atividades colaborativas, ambiente de 

chat, entre outros). Já o segundo módulo ou iteração, pode ser o gerenciamento do 

cálculo da colaboração, que usa as funcionalidades previstas no primeiro módulo e, 

consequentemente, adiciona outras funcionalidades ao OVAC. 

Por meio do uso do OVAC é possível identificar novas necessidades e/ou 

ajustes nos requisitos que já foram implementados, ou seja, conduz o módulo 

prioritário a avaliações periódicas e possibilita o replanejamento das iterações 

subsequentes baseado nessas avaliações, aumentando a qualidade do objeto 

educacional. 

Como as fases no FrameVOC são realizadas de forma iterativa, espera-se 

que o número de erros seja reduzido, uma vez que as características pedagógicas 

são criadas e implementadas no enfoque computacional dentro da própria fase 

(implementação e teste). Esse é um aspecto importante, pois promove um 
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desenvolvimento com qualidade e possibilita aos usuários interagirem com o OVAC 

antes mesmo de esse ser totalmente concluído (BARROS, 2013).  

Para essa fase devem ser usadas tecnologias computacionais que 

promovam a construção física e lógica do OVAC. Recomenda-se que a 

implementação seja feita usando o paradigma de orientação a objetos, no qual 

possibilita a criação de objetos virtuais de aprendizagem extensíveis, intuitivos e 

reusáveis. 

A fase de avaliação (Figura 10) ocorre no final do processo de 

desenvolvimento, quando todos os componentes ou módulos estiverem sido 

entregues e colocados em uso. Essa fase gera artefatos que permitem obter 

resultados que possam ser analisados e discutidos, durante e após o processo de 

aplicação do objeto. 

Devido à existência de uma variedade de instrumentos de avaliação e 

medição, torna-se importante realizar a escolha do mais efetivo tipo de validação e 

enfoque, pedagógico e computacional. Em ambos os casos, a fase de avaliação 

deve ocorrer com o auxílio de alunos e professores. 

A validação do OVAC sob o enfoque pedagógico, se refere, principalmente, 

à avaliação dos conteúdos (exercícios e atividades colaborativas virtuais) sobre o 

domínio da aplicação. Para sua realização, poderão ser utilizadas as atividades 

virtuais colaborativas (AVC), que contêm um conjunto de exercícios de um 

determinado conteúdo a ser aplicado aos grupos de alunos. Na avaliação desse 

enfoque, os alunos podem, por exemplo, testar os conhecimentos sobre o conteúdo 

e avaliar se os exercícios estão de acordo com o domínio da aplicação, nível de 

conhecimento e se os hint (dicas) são válidos e efetivos para a resolução do 

exercício e da atividade como um todo. 

No que diz respeito ao enfoque computacional, espera-se que o mesmo 

esteja de acordo com as especificações dadas para o objeto proposto, que tenha 

instruções para o seu uso, além de instrumentos que possibilitem avaliar e mensurar 

a colaboração dos alunos de forma individual e em grupo. 

Para mensurar a colaboração o FrameVOC utiliza medidas encontradas na 

literatura, conforme descrito na seção 4.3, propostos por Ferraz et al. (2015), 

Pietruchinski e Pimentel (2015), Khandaker; Soh (2010) e Dascalu et al. (2010), as 

quais foram adaptadas para atender os propósitos desse trabalho. O quadro 10 

apresenta essas medidas. 
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O quadro 10 também mostra que a avaliação da colaboração é realizada em 

dois momentos: durante a execução de um exercício e após a execução da 

atividade. A avaliação da colaboração, durante a execução de um exercício, é 

necessária para que se possa verificar a colaboração dos alunos de forma individual 

em um determinado exercício. Essa ação é importante, pois um aluno pode 

colaborar de forma diferente em exercícios de uma mesma atividade, o que pode, 

por exemplo, indicar ao professor as dificuldades do aluno em determinados 

conteúdos.  

 

Quadro 10 - Medidas para avaliar a colaboração nas etapas 1 e 2 

QUANDO 

AVALIAR A 

COLABORAÇÃO 

MEDIDAS 
INSTRUMENTO 

DE MEDIÇÃO 

DURANTE a 

execução de um 

EXERCÍCIO e 

APÓS a execução 

da ATIVIDADE 

 

Aluno: 

• Quantidade de mensagens postadas por aluno 
 

Automático 

• Quantidade de mensagens significativas postadas por 

aluno 

Manual 

Semiautomático 

• Quantidade de links compartilhados por aluno Automático 

• Quantidade de links significativos compartilhados por 

aluno 
Manual 

Semiautomático 

• Quantidade de arquivos compartilhados por aluno 
Automático 

• Quantidade de arquivos significativos compartilhados por 

aluno 

Manual 

Semiautomático 

Grupo: 

• Quantidade de mensagens postadas por grupo 
Automático 

• Quantidade de mensagens significativas postadas por 

grupo 

Manual 

Semiautomático 

• Quantidade de links compartilhados por grupo Automático 

• Quantidade de links significativos compartilhados por 

grupo 

Manual 

Semiautomático 

• Quantidade de arquivos compartilhados pelo grupo Automático 

• Quantidade de arquivos significativos compartilhados por 

grupo 

Manual 

Semiautomático 

Fonte: Autoria própria 

 

Já a avaliação, após a execução de uma atividade, soma o número total da 

colaboração dos membros de um grupo em uma atividade. Esse valor será usado 

como referência para calcular o score da colaboração de cada integrante do grupo.  

Para que seja possível contabilizar a colaboração, é preciso identificar as 

medidas que serão avaliadas, apresentadas no quadro 10. Esse conjunto de 

medidas é a base para o cálculo da colaboração proposto nesse trabalho. 
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O cálculo da colaboração de um integrante é alcançado considerando o 

resultado obtido pela contagem das medidas após a finalização da atividade, por 

meio da obtenção dos seguintes valores: 

 Peso atribuído às postagens (P1) 

 Peso atribuído às Postagens Significativas (P2) 

 Total de Postagens de todos os integrantes do Grupo (TPG) 

 Total de Postagens do Integrante do grupo (TPI) 

 Total de postagens Significativas de todos os integrantes do Grupo (TSG) 

 Total de Postagens significativas do Integrante do grupo (TSI) 

A nota de colaboração é dada conforme a fórmula (2). 

 

1 2 1 2           (2) 

 

Cabe ressaltar que os pesos atribuídos às postagens (P1) e as postagens 

significativas (P2) devem ser definidas pelo professor e a soma das duas não deve 

ser maior que 10,0. Uma postagem pode ser qualquer elemento que atribua valor a 

um processo colaborativo, neste caso, estão sendo considerados os links, arquivos 

e mensagens, conforme ilustrado no quadro 9. Por exemplo, se durante a realização 

da atividade obteve-se: 

 Peso atribuído às postagens (P1) igual a 2 

 Total de postagens de todos os integrantes do grupo (TPG) considerando a 

atividade foi igual a 100 postagens (mensagens, links e arquivos).  

 Total de postagens do integrante do grupo (TPI) foi igual a 10, então ele 

colaborou 10%. Neste caso, se ele tivesse postado 100 sua nota neste item 

seria 1, porém como postou somente 10, sua nota será 0,1. 

 Peso atribuído as postagens significativas (P2) igual a 8 

 Total de postagens significativas de todos os integrantes do grupo (TSG) foi 

igual a 20 

 Total de postagens significativas do integrante do grupo (TSI) igual a 2, então 

colaborou 10%. Neste item sua nota será 0,8. 

 Portanto, a nota final de colaboração será (0,2+0,8) /10 = 0,1.  
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Após o cálculo da nota de colaboração (C), o professor irá utilizar o quadro 

11 para verificar o grau de colaboração na atividade.  

A partir do resultado obtido para C, é possível mensurar como o integrante 

do grupo se saiu na atividade. 

 
Quadro 11 - Faixas de valores para determinação de 
nível de colaboração. 

Faixa de Valores para C Nível de colaboração 

<=0,25 Baixa colaboração 

>0,25 <= 0,5 Média colaboração 

>0,5 e <=0,75 Boa colaboração 

>0,75 e <=1,0 Muito boa colaboração 

Fonte: Autoria própria 

 

Considerando o exemplo anterior, o grau de colaboração seria “muito baixa” 

na realização da atividade.  

Quanto aos instrumentos de medição apresentados no quadro 10, esses 

foram obtidos de forma: manual, automático e semiautomático. O instrumento 

manual indica que a coleta dos dados tem que ser realizada por uma pessoa 

(professor/pesquisadora), seja por meio de observações e anotações e/ou contagem 

manual. O instrumento automático, o próprio objeto virtual colaborativo foi 

programado para coletar esses dados e apresentá-los em formato de relatório em 

tela, e o semiautomático tem seu processo, em parte, feito manualmente e outro 

programado para que o próprio objeto virtual o faça automaticamente. 

A seguir, será detalhado o uso do FrameVOC na implementação do objeto 

virtual de aprendizagem colaborativa Collabora. 

 

 

6.2 UTILIZAÇÃO DO FRAMEVOC PARA A CRIAÇÃO DO OBJETO VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA COLLABORA 

 

 

Tendo como objetivo validar o processo de desenvolvimento de objetos 

virtuais de aprendizagem colaborativa, o FrameVOC foi usado para implementar um 

objeto educacional, ou seja, um objeto virtual de aprendizagem colaborativa, 

denominado Collabora que teve como estudo as atividades referentes à disciplina de 

Probabilidade Estatística no Ensino Superior.  
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O Collabora tem como propósito disponibilizar uma ferramenta que apoie o 

ensino e a aprendizagem dos conteúdos na disciplina de Probabilidade e Estatística 

no Ensino Superior e seja capaz de medir a colaboração dos alunos. Para tanto, 

disponibiliza um meio para a realização das atividades colaborativas, por meio de 

chat, links e compartilhamento de arquivos 

A seguir, a descrição do uso do FrameVOC para a criação do Collabora, o 

detalhamento da execução cada uma das fases do FrameVOC e suas atividades 

(quadro 9) e artefatos gerados, exceto a fase de avaliação, a qual foi descrita na 

etapa 2 do procedimento metodológico. 

 

 

6.2.1 Fase de Análise 

 

 

Na primeira atividade desta fase, realizaram-se as pesquisas iniciais, houve 

a leitura e análises a respeito do atual estado da arte relacionado às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e à Educação Estatística no Ensino Superior, aos 

Objetos de Aprendizagem (OA), à Aprendizagem Colaborativa Apoiada por 

Computador (CSCL) e às formas de avaliação da colaboração. Por meio dos 

resultados desse levantamento, apresentado na seção 4.4, foi possível constatar a 

existência de uma lacuna em relação a trabalhos conclusivos que integrem o uso de 

tecnologias computacionais (OA) e a CSCL, no domínio6 da Probabilidade e 

Estatística, no Ensino Superior.  

Neste domínio, foram identificados os principais objetivos para o 

aprendizado da disciplina, o que pressupõe o levantamento da ementa e conteúdos. 

As informações levantadas foram úteis para um maior detalhamento do conteúdo na 

terceira fase, o desenvolvimento.  

A atividade relacionada à viabilidade de desenvolvimento do Collabora, foi 

obtida por meio da aplicação e análise preliminar dos resultados obtidos com o 

questionário (Apêndices A e B) que, conforme já exposto, foi composto por 21 (vinte 

                                            
6 Domínio da aplicação é definido como um conjunto de características que descrevem uma 
família de problemas em que uma determinada aplicação pretende propor uma solução 
(MENDES, 2014). 
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e um) questões abertas e de múltipla escolha, distribuídas em três eixos de 

investigação: Posse e uso da tecnologia, Conhecimento em Probabilidade e 

Estatística e uso da tecnologia na disciplina. O tempo de aplicação foi de 3 (três) 

meses, desde a aplicação do primeiro questionário (07/03/2016) até a data limite de 

07/06/2016. 

Responderam a esse instrumento, um total de 156 (cento e cinquenta e seis) 

alunos e a distribuição dos respondentes por curso se deu da seguinte forma: 1 (um) 

aluno de Engenharia Química, 3 (três) de Engenharia Elétrica, 15 (quinze) de 

Engenharia Mecânica, 58 (cinquenta e oito) de Bacharelado em Ciência da 

Computação e 79 (setenta e nove) de Engenharia de Produção. 

A diferença encontrada no número de respondentes por curso, no caso dos 

de Bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia de Produção, que foram 

em maior número de participantes se comparado com os demais cursos, se deve, 

principalmente, às circunstâncias em que o questionário foi aplicado.  

No caso dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, alguns 

professores disponibilizaram aproximadamente quinze minutos de suas aulas para 

que os alunos respondessem as questões no laboratório de informática. Para os 

demais cursos, o professor que ministra a disciplina de Probabilidade e Estatística 

na instituição enviou um email para as turmas que já cursaram a disciplina no 

período de 2012, até o primeiro semestre de 2016 e, também, aos alunos do curso 

de Engenharia de Produção, no qual o mesmo já ministrava aulas no período em 

que o questionário foi aplicado (primeiro semestre de 2016), solicitando que os 

mesmos respondessem a pesquisa.  

Os dados apontam que a maioria dos estudantes usa com frequência e tem 

um bom conhecimento no uso dos dispositivos tecnológicos (Apêndice B). Os 

mesmos mostraram interesse no uso desses dispositivos na aprendizagem dos 

conceitos probabilísticos e estatísticos por meio de uma tecnologia que 

possibilitasse a interação de forma colaborativa.  

A partir dessas conclusões, as quais evidenciaram a viabilidade do projeto 

de desenvolvimento do Objeto Virtual de Aprendizagem Colaborativa para a 

disciplina de Probabilidade e Estatística, iniciou-se a especificação de requisitos, 

previstas no enfoque computacional (EC) da fase de Análise. 

O levantamento de requisitos foi realizado com o objetivo de identificar o 

maior número de informações referentes ao funcionamento do objeto a ser 
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desenvolvido. Os requisitos são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e 

as suas restrições operacionais (SOMMERVILLE, 2011) e refletem as necessidades 

dos usuários em buscar auxílio para resolver algum problema, por exemplo: 

controlar a troca de mensagens em um grupo, enviar um arquivo ou encontrar 

informações de um aluno, em um determinado grupo.  

A elicitação de requisitos foi realizada com base nas informações levantadas 

nas pesquisas iniciais. Por meio das informações levantadas durante o aporte 

teórico, foi possível observar conceitos fundamentais dos OA e as funcionalidades 

ou áreas-chave essenciais da CSCL (comunicação, coordenação, colaboração e 

percepção). De posse dessas informações, foi possível dar continuidade às 

discussões mais abrangentes sobre os requisitos funcionais do modelo proposto, ou 

seja, declarações de serviços que devem ser fornecidas pelo sistema, como reagir a 

entradas específicas e o comportamento mediante determinadas situações 

(SOMMERVILLE, 2011). 

As discussões foram realizadas em reuniões semanais (08/2015 a 11/2015 e 

03/2016 a 06/2016) com professores e alunos da graduação (programa de iniciação 

científica) e pós-graduação (mestrado e doutorado), das áreas de matemática, 

pedagogia, engenharia da produção e ciência da computação. Ao final das 

discussões, foi definida a concepção da arquitetura do OVAC. 

Os requisitos foram modelados usando a ferramenta de modelagem Astah, 

que apesar de ser uma ferramenta proprietária, possui uma versão gratuita, 

denominada Astah* Community (ASTAH, 2016), além de se tratar de um software 

para modelagem dos Diagramas Unified Language Modeling (UML).  

Foram criados modelos gráficos que representam as funcionalidades do 

sistema. Esses foram representados pelos diagramas de caso de uso dos 

componentes do Collabora, uma vez que eles auxiliam a visualização do que o 

objeto deve conter. 

Além dos modelos, também foram desenvolvidos protótipos de tela nas 

linguagens em que o objeto final seria implementado. Os protótipos facilitam o 

entendimento dos requisitos, apresentam conceitos e funcionalidades representadas 

nos casos de uso.  
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6.2.2   Fase de Projeto 

 

 

A arquitetura do Collabora foi concebida para controlar as interações entre 

os participantes durante o desenvolvimento de atividades colaborativas. Este 

controle contém um conjunto de regras de negócio, sendo as principais delas 

divididas da seguinte forma:  

 

a) Participante: 

 Como a atividade é realizada de forma colaborativa, um participante deve 

estar associado a um grupo ou vários grupos. Uma vez que o participante realize 

seu login, é disponibilizado a ele uma lista dos integrantes de seu grupo que 

estão online ou offline. 

 A partir do momento em que dois ou mais participantes se apresentem com a 

situação online, uma atividade pode ser iniciada. Caso contrário, nenhuma 

atividade pode ser resolvida. 

 É necessário que pelos menos dois integrantes do grupo estejam com a 

situação online para que um exercício possa ser resolvido. Caso um deles esteja 

offline, o sistema bloqueia a solução do exercício e retorna quando outro 

participante estiver online. 

 
b) Atividade: 

 Composta por um conjunto de exercícios com datas de início e fim. A duração 

para solução da atividade é dada pela somatória do tempo de cada exercício que 

a compõe. 

 São apresentadas aos participantes todas as suas atividades agrupadas de 

duas formas: a primeira refere-se às atividades já finalizadas pelo grupo e 

ordenadas pela sua data de finalização; a segunda enumera as atividades que 

ainda não foram resolvidas pelo grupo, ordenadas pelo seu prazo de entrega, ou 

seja, as de menor prazo são caracterizadas como de maior prioridade, 

consequentemente, ficam no topo da lista. 

 Somente uma atividade pode ser iniciada por vez; na possibilidade de um 

membro do grupo entrar atrasado e tentar iniciar uma nova atividade, o sistema 
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será responsável por redirecioná-lo à atividade correta em execução, e não a 

solicitada pelo participante. 

 Ao final da atividade, é apresentado ao grupo um descritivo (feedback) de 

todos os exercícios que foram resolvidos dentro da atividade e suas respectivas 

respostas, apresentando os pontos adquiridos pelo grupo em cada exercício, 

mediante a participação e resolução do mesmo, considerando que a pontuação 

pode variar de 0 até 10 pontos. 

 
c) Exercícios: 

 Caracterizam as situações-problemas que estão relacionadas a um conteúdo 

proposto. Cada exercício é composto por um enunciado, um conjunto de, no 

máximo, sete e, no mínimo, três proposições, uma referência e um nível de 

dificuldade (baixa, média ou alta), um tempo para resolução e uma ou mais dicas 

(hint). Podem ser incluídas imagens para o enunciado e para a resolução do 

exercício (feedback dado ao aluno).  

 Cada exercício será resolvido na ordem em que ele for cadastrado dentro da 

atividade. 

 Ao grupo, é apresentado somente um exercício por vez, não havendo a 

possibilidade de visualizar todos os exercícios e, posteriormente, decidir qual 

deles iniciará a resolução. 

 Existe um tempo limite por exercício a ser respeitado, caso seja extrapolado, 

é aberta, obrigatoriamente, uma votação. O funcionamento da votação está 

explicado no item e. 

 O feedback relacionado ao exercício, tem por objetivo mostrar o tempo de 

execução, o número de colaborações feitas por cada integrante do grupo e, 

também, a pontuação e resposta correta para o exercício em questão. Para o 

cálculo da pontuação do exercício, é utilizada a Fórmula (1), apresentada na 

seção 6.1. 

 
d) Colaboração: 

 O processo de colaboração ocorre a partir do momento que dois ou mais 

participantes estiverem online. Para que seja possível contabilizar a colaboração, 

é necessário que os critérios para avaliação tenham sido identificados: (quadro 

10), utilizar a Fórmula (2) para calcular a colaboração e consultar o resultado 
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obtido no cálculo no (quadro 11) para saber como o integrante do grupo se saiu 

na atividade, conforme apresentados na seção 6.1.   

 

e) Negociação: 

 Para que o exercício seja finalizado/resolvido é feita uma votação entre os 

integrantes do grupo. 

 Caso haja empate na decisão da proposição correta, a votação é reaberta. 

Diante de empate, a redefinição de uma possível resposta caracteriza a 

negociação. 

 Uma vez que a negociação é aberta, a troca de mensagens, arquivos e 

imagens entre os participantes ainda é permitida para definição da nova resposta 

a ser dada. 

 Dado um novo ciclo de negociação, a votação é reaberta para definição da 

resposta definitiva ao exercício. 

 Considerando que a negociação foi finalizada, é apresentado um feedback da 

resolução do exercício e o próximo exercício a ser resolvido será disponibilizado 

automaticamente ao grupo. 

 Depois que todos os exercícios forem resolvidos é apresentado ao grupo o 

feedback da atividade que contém: a data e hora da realização, informações da 

atividade (conteúdo e número de exercícios), score e o percentual de 

colaborações do grupo. A atividade é dada como finalizada e o grupo já pode 

selecionar outra a ser resolvida. 

Com base nas regras de negócio apresentadas, no enfoque computacional 

(EC) foi realizada a definição da arquitetura para o Collabora. O modelo arquitetural 

proposto usa como base a ferramenta de colaboração chat e abrange as áreas-

chave da CSCL (Comunicação, Colaboração, Percepção e Coordenação) 

apresentadas na figura 6 da seção 4.2. A arquitetura proposta não visa apenas 

promover a colaboração, mas também avaliá-la para obter dados que possam ser 

analisados sob o aspecto da aprendizagem do indivíduo ou do grupo. 

Conforme ilustrado na figura 11, a arquitetura é formada pelas camadas de 

User Interface e representa o meio pelo qual os usuários têm possibilidade de 

interação com o objeto; Application define controladores responsáveis por toda a 

comunicação com o usuário, bem como supervisão das tarefas específicas do OA; 



99 

 

Domain abrange as regras de negócios do domínio composta por entidades, 

enumerações e objetos de valor; e, Infrastructure permite o acesso ao banco de 

dados.   

A base para a criação da arquitetura foi o Domain Driven Desing 7(DDD) 

(EVANS, 2003). 

 
Figura 11 - Arquitetura do OVAC - Collabora 

 
Fonte: Ishikawa et al. (2017a) 

 

Na camada de Application são definidos os controladores voltados à parte 

central do Collabora e um módulo de controladores de CRUD (Create, Read, Update 

e Delete). Os conceitos de communication e collaboration (referenciados pelo círculo 

“2”) são aplicados pelo 3CAvaliationController que tem somente uma instância para 

todo o ciclo de vida da aplicação (Singleton), já as definições de 

Coordination/Perception (identificadas pelo círculo “1”) são desenvolvidas, tanto pelo 

3CAvaliationController quanto pelo SessionsController que, por sua vez, é também 

                                            
7 Domain Driven Design (DDD) significa projeto orientado a domínio, trata-se de uma metodologia de 
design de software que tem o foco no que está acontecendo no domínio da aplicação, ou seja, está 
centrada no conhecimento do problema para o qual o software foi proposto.  
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um Singleton. O módulo de controladores de CRUD é responsável por manipular os 

dados-base para o desenvolvimento das funcionalidades centrais do sistema. 

O SessionsController é responsável por manter os objetos referentes à 

sessão dos participantes logados no Collabora, além de seus respectivos grupos. 

Uma vez que o controlador de sessões verifica que há um novo participante online, o 

mesmo se encarrega de criar uma mensagem de situação (online/offline) de todos 

os participantes vinculados ao grupo do recém-logado e notificá-los um a um. Outro 

Singleton definido na arquitetura é o 3CAvaliationController, suas responsabilidades 

são de controlar o conjunto de regras de negócio listadas, anteriormente. 

 

 

6.2.3    Fase de Desenvolvimento 

 

 

Nesta fase, o enfoque pedagógico (EP) foi dado ao conteúdo do Collabora 

para desenvolver uma estruturação dos conteúdos da disciplina de Probabilidade e 

Estatística que deveria envolver: conteúdos, exercícios, atividades, o 

sequenciamento pedagógico e o retorno que será dado ao aluno. Para esse fim, 

foram utilizados: o plano de ensino da disciplina de Probabilidade e Estatística 

(Anexo A) e a organização dos conteúdos propostos pelo FrameVOC (figura 9 da 

seção 6.1)  

A disciplina de Probabilidade e Estatística possui uma carga horária total de 

60 (sessenta) horas, distribuídas em 4 (quatro) aulas semanais e ofertadas 

semestralmente, sendo obrigatória para os cursos de Bacharelado em Ciência da 

Computação, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia Eletrônica, 

Engenharia Química e Engenharia da Produção.  

Para o experimento, foram selecionados 4 (quatro) tópicos da ementa e seus 

respectivos conteúdos, os quais seriam ministrados pelo professor da disciplina. A 

distribuição desses tópicos e seus respectivos conteúdos podem ser vistos no 

quadro 12.  
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Quadro 12 - Ementa e conteúdos da disciplina de Probabilidade e Estatística 

 EMENTA CONTEÚDO 

Introdução à Estatística 

Visão Geral 

Tipo de Dados 

Pensamento crítico 

Planejamento da pesquisa 

Estatísticas para descrição, 

exploração e comparação de 

dados 

Visão Geral 

Medidas de Tendência Central 

Medidas de Dispersão ou Variação 

Medidas de Posição 

Estimação 

Estimativa de uma Média Populacional 

Estimativa de uma Proporção Populacional 

Estimativa de uma Variância Populacional 

Testes de Hipóteses 

Teste de uma afirmativa sobre uma média. 

Teste de uma afirmativa sobre uma proporção. 

Teste de uma afirmativa sobre o desvio-padrão. 

Comparação de duas variâncias 

Inferência sobre duas médias 

Comparação da variação de duas proporções. 

Fonte: Adaptado de Santos Júnior (2017) 

 

Na sequência, foi criada a modelagem conceitual do banco de dados na 

forma de um diagrama entidade-relacionamento8(DER) (TRAINA, 2016) que, 

também, fez uso da organização dos conteúdos definidos no FrameVOC (figura 9 de 

seção 6.1). No encerramento dessa fase, o modelo lógico foi definido e 

implementado utilizando o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL 

(POSTGRESQL, 2016).  

 

 

6.2.4    Fase de Implementação 

 

 

O enfoque pedagógico (EP) dessa fase prevê a entrega da atividade, a 

organização descrita dos conteúdos (figura 9) e dos tópicos da ementa e conteúdos 

apresentados no quadro 12. O levantamento das questões foi realizado por um 

aluno da iniciação científica, que reformulou e reproduziu exercícios encontrados em 

                                            
8 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER): modelo que captura as necessidades da 
organização em termos de armazenamento de dados de forma independente de implementação. 
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livros de Probabilidade e Estatística usados pelo professor da disciplina, tais como 

Morettin (2000) e Triola (2008). 

O professor acompanhou o desenvolvimento das questões e indicou formas 

como os conteúdos poderiam ser abordados, como por exemplo, por meio de 

situações-problemas. Foi recomendado um número (inicial) aproximado de questões 

para os conteúdos da ementa (quadro 13), levando em consideração a 

complexidade e a ênfase dada durante o decorrer do semestre.  

 

Quadro 13 - Distribuição dos exercícios por ementa e conteúdos 

TÓPICOS 
DA 

EMENTA 
CONTEÚDO 

TOTAL DE 
QUESTÕES 

GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 

Introdução à 
Estatística 

Visão Geral 5 5 0 0 

Tipo de Dados 4 1 3 0 

Pensamento crítico 0 0 0 0 

Planejamento da pesquisa 6 3 3 0 

Subtotal 15 

Estatísticas 
para 

descrição, 
exploração 

e 
comparação 

de dados 

Visão Geral 1 1 0 0 

Medidas de Tendência Central 10 3 3 4 

Medidas de Dispersão ou Variação 10 4 3 3 

Medidas de Posição 9 4 4 1 

Subtotal 30 

Estimação 

Estimativa de uma Média 
Populacional 

10 5 2 3 

Estimativa de uma Proporção 
Populacional 

14 8 4 2 

Estimativa de uma Variância 
Populacional 

6 1 4 1 

Subtotal 30 

Testes de 
Hipóteses 

Teste de uma afirmativa sobre 
uma média. 

21 13 4 4 

Teste de uma afirmativa sobre 
uma proporção. 

10 8 0 2 

Teste de uma afirmativa sobre o 
desvio-padrão. 

5 3 0 2 

Comparação de duas variâncias 12 12 0 0 

Inferência sobre duas médias 10 5 0 5 

Comparação da variação de duas 
proporções. 

7 0 0 7 

Subtotal 65 

TOTAL 140 

Fonte: Autoria própria 

 

Os exercícios poderão compor uma ou mais atividades, sendo uma atividade 

composta de uma quantidade determinada de questões obtidas aleatoriamente do 

banco de questões, utilizando critérios determinados pelo próprio professor. As 
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atividades possuem uma identificação, um conteúdo, nº de exercícios, uma data de 

início e fim, que definem o período em que o grupo terá acesso à atividade em 

questão. O quadro 14 ilustra alguns exemplos de atividades geradas para o 

experimento. 

 

Quadro 14 - Exemplos de atividades geradas para o experimento. 

Identificação da 
atividade 

Conteúdo 
Nº de 

exercícios 
Data de 
início 

Data de 
entrega 

A1a 
Tipo de Dados, Pensamento crítico e 
Planejamento da pesquisa 

2 21/03/17 31/03/17 

A2a 
Visão Geral e Medidas de Tendência 
Central 

2 28/03/17 02/04/17 

 
A3a  

. 

. 
 

Medidas de Dispersão ou Variação 2 29/03/17 02/04/17 

A10a 

Testes de Hipóteses - Comparação entre 
duas variáveis; Inferência sobre duas 
médias, Inferência sobre duas 
proporções. 

4 19/06/17 27/06/17 

Fonte: Autoria própria 

 

Foi necessário gerar identificadores diferentes para cada uma das 10 (dez) 

atividades realizadas pelos grupos de alunos, pois apesar dos conteúdos, o número 

e grau de dificuldade dos exercícios serem os mesmos, esses não eram, 

necessariamente, iguais, uma vez que o sistema realizou a seleção de forma 

aleatória.  

Para a construção física do Collabora, foram usadas algumas tecnologias 

computacionais orientadas a objetos. Conforme descrito anteriormente, a ferramenta 

ASTAH foi usada para a criação dos modelos UML, o Framework Struts 2.0 

(APACHE SOFTWARE FUNDATION, 2016) foi responsável pela parte lógica; o 

Bootstrap (BOODSTRAP, 2016) permitiu o desenvolvimento de páginas 

responsivas; o PostgreSQL (POSTGRESQL, 2016) foi o sistema gerenciador de 

banco de dados da aplicação e, o Eclipse IDE (ECLIPSE, 2016), a plataforma 

utilizada para o desenvolvimento do objeto e WebSocket, responsável por enviar as 

mensagens para o servidor da aplicação, neste trabalho foi utilizado o Wildfly. 

A aplicação do desenvolvimento iterativo para a construção do Collabora é 

apresentada no quadro 15. O Login foi a primeira iteração implementada, seguida 

das Atividades Colaborativas, do Chat e, por último, a Colaboração. 
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Quadro 15 - Iterações do Collabora 

Nº da 
Iteração 

Nome da 
Iteração 

Descrição da Iteração 

01 Login 

Manter os dados (incluir, consultar, alterar e excluir), gerenciar as 
permissões de acesso e importar dados de um arquivo texto, contendo 
informações sobre o aluno, professor e administrador e essas são 
registradas, automaticamente, em uma base de dados. 

02 
Atividades 

Colaborativas 

Gerenciar os requisitos relacionados às atividades colaborativas, sendo 
estes: a) manter ementa, conteúdo, disciplina, exercício, turma e 
atividade; b) criar exercícios e atividade; c) criar hints (dicas); d) 
visualizar exercícios e atividades; e) enviar resposta; f) correção de 
resposta; g) contabilidade das respostas; e, h) feedback de questões e 
de atividade. 

03 Chat 

Gerenciar as interações entre os integrantes do grupo e realizar a 
interface entre os usuários e os demais módulos. Seus principais 
requisitos são: envio e recebimento de mensagens, imagens e arquivos 
e liberação das atividades. 

04 Colaboração 

Implementar os conceitos de aprendizagem colaborativa, tais como: a) 
negociação entre os participantes do grupo; b) avaliação da 
colaboração durante o desenvolvimento de um exercício e, após, a 
finalização da atividade; c) gerenciamento estatístico; d) avaliação da 
colaboração pelos membros do grupo; e, e) cálculo da nota de 
colaboração por aluno e grupo. 

Fonte: Ishikawa et al. (2016) 

 

A cada nova iteração construída, o conjunto de regras de negócios descritas 

na fase de Projeto (seção 6.2.2), tornavam-se funcionalidades presentes nos 

módulos individuais. Ao final da implementação de cada iteração, novas 

funcionalidades foram atribuídas e testadas em conjunto, até sua integração total, 

gerando o objeto educacional proposto (Collabora).  

A última fase do uso do FrameVOC na implementação do Collabora, 

denominada de avaliação, conforme descrito na seção 6.1 (figura 8), será descrita a 

seguir. 

 

 

6.3 APLICAÇÃO DO COLLABORA NA DISCIPLINA DE PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 

 

Conforme relatado, a fase de avaliação é a última fase do processo de 

desenvolvimento descrita no FrameVOC (seção 6.1). Dessa forma, os artefatos 

gerados permitiram obter resultados que puderam ser analisados e discutidos 
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quanto ao uso e avaliação do objeto educacional sob os enfoques pedagógico e 

computacional.  

A aplicação do Collabora, como ferramenta de apoio à disciplina de 

Probabilidade e Estatística, gerou resultados nos 4 (quatro) momentos da sua 

aplicação (apresentação do projeto, atividade piloto, atividades colaborativas e 

medição da colaboração) os quais serão descritos a seguir. Segue a descrição da 

aplicação de cada um desses momentos no curso de graduação em Engenharia de 

Produção. 

 1ª Momento: Apresentação do projeto 

A apresentação do projeto ocorreu no segundo dia de aula da disciplina 

(07/03/2017) e teve como objetivo realizar uma breve apresentação da 

pesquisadora, dos objetivos do projeto da pesquisa que estava sendo desenvolvida 

e alguns procedimentos que seriam adotados durante o semestre, tais como: o 

desenvolvimento das atividades colaborativas em grupo, como parte da avaliação da 

disciplina, os conteúdos que poderiam ser abordados nas atividades propostas e 

procedimentos de avaliação.  

A pesquisadora explicou que se tratava um objeto virtual de aprendizagem 

colaborativa o qual seria utilizado durante o semestre letivo. O professor da 

disciplina elencou possibilidades para a aplicação do objeto proposto, também na 

área empresarial, como nas equipes de projetos, mesmo que os membros da equipe 

estivessem distantes geograficamente. 

Os objetivos foram expostos, apresentando-se aos alunos a importância da 

literacia estatística e do uso coerente de terminologias, símbolos e vocabulários e, 

ainda, do entendimento dos conceitos estatísticos.   

Por meio de um tutorial do Collabora (Apêndice C), foram repassadas 

informações aos participantes como forma de apresentação do funcionamento do 

objeto educacional proposto. Realizou-se apresentação e exploração de um dos 

módulos do Collabora (Módulo Chat), sendo esse o módulo específico para os 

alunos. 

Após a explanação, foram poucos os questionamentos dos alunos. Neste 

primeiro momento, os questionamentos estavam mais voltados para as atividades a 

serem desenvolvidas “[...] as questões serão dissertativas, estudos de caso ou 
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somente cálculos?” (9A54); “[...] se um integrante do grupo se desconectar o tempo 

da atividade reinicia?” (A33); “[...] qual o número de questões por atividade?” (A32), 

e quanto à forma de avaliação “[...] a colaboração seriam as mensagens e links?” 

(A22); “[...] a colaboração vai ser como mandar um link para resolver?” (A54) “[...] 

todo exercício terá o mesmo peso na nota da atividade”? (A50); “[...] a nota será a 

mesma para todo o grupo?” (A49).  

A pesquisadora explicou que as atividades seriam um conjunto de exercícios 

teóricos e/ou resoluções de problemas de acordo com o conteúdo já explicado pelo 

professor da disciplina, que as mesmas deveriam ser realizadas de forma 

sequencial, conforme datas e períodos previamente definidos. Exemplificou, ainda, 

alguns dos índices que seriam considerados na avaliação, tais como: interação do 

grupo no Chat do Collabora, porém, as interações precisariam ser significativas, ou 

seja, deveriam estar relacionadas com o conteúdo da atividade proposta e que de 

alguma forma contribuísse para a resolução do exercício ou conhecimento do grupo; 

que os acertos (score) nas respostas dos exercícios utilizariam o cálculo de 

somatória. 

Na sequência, os alunos foram instruídos a formarem grupos (de no mínimo 

dois e no máximo quatro integrantes) e que essa formação seria a mesma até o 

término de todas as atividades em grupo, na disciplina. Foram formados 11 grupos 

de trabalho e o número de integrantes variou entre 3 e 4 alunos, conforme ilustrado 

na figura 12. 

Os grupos e seus respectivos integrantes foram cadastrados no Collabora e 

gerado um usuário para cada um dos alunos, representado pelo Registro do Aluno 

(RA) do sistema acadêmico da UTFPR e a senha, formada pela letra “a”, seguida 

dos 3 primeiros números do RA e as 3 primeiras letras do nome do aluno, por 

exemplo: “a123ana”. 

 

 

 

 

 

                                            
9 A letra “A” seguida do número representa o aluno. 
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Figura 12 - Grupos de trabalho cadastrados no Collabora 

           

GRUPO 
102 

 GRUPO 3  GRUPO 4  GRUPO 5  GRUPO 6 
 

GRUPO 7 

A2111  A47  A24  A23  A44  A29 

A22  A48  A28  A31  A55  A30 

A42  A50  A33  A32  A57  A43 

A51  A56  A46  A53  A58  A62 

           

GRUPO 8  GRUPO 9  GRUPO 10  GRUPO 11  GRUPO 12   

A38  A37  A40  A26  A27   

A45  A49  A25  A34  A59   

A61  A52  A41  A39  A60   

      A54  A63   

 

Fonte: Autoria própria 

 

Ao final da aula, foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice D). O termo foi explicado pela pesquisadora e assinado pelos 

participantes (alunos). 

 2ª Momento: Atividade piloto 

Aplicou-se, nesse momento, aos grupos de alunos, um instrumento 

denominado Atividade piloto, composto por 4 (quatro) exercícios (Apêndice E) 

referentes aos conteúdos básicos de Introdução à Estatística (visão geral, tipo de 

dados e planejamento da pesquisa) os quais foram gerados de forma aleatória pelo 

Collabora. O desenvolvimento da atividade foi realizado no dia 14/03/2017, no 

laboratório de informática da UTFPR/PG e foram utilizadas duas aulas, com a 

duração de cinquenta minutos cada uma. 

Um dos principais objetivos dessa atividade foi observar e levantar dados 

preliminares em um ambiente real, das dificuldades dos alunos em usar a 

ferramenta, assim como, verificar a necessidade de correções técnicas para o bom 

funcionamento do objeto, o que permitiu iniciar a validação sob o enfoque 

computacional (EC), previsto na fase de avaliação (seção 6.1, quadro 9). 

Os alunos usaram o objeto com seus pares e, por meio de um formulário de 

apontamentos (Apêndice F), puderam descrever as dificuldades encontradas 

                                            
10 A representação dos grupos se inicia no número 2, pois o primeiro grupo (Grupo 1) representa 
um grupo de teste no Collabora. 
11 A numeração dos alunos se inicia no A21 devido aos testes realizados na ferramenta. 
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durante o uso da ferramenta, as dúvidas a respeito da elaboração dos exercícios e 

sugerir melhorias e/ou correções técnicas ao objeto. Percebe-se que, dessa forma, 

os enfoques pedagógico (EP) e computacional (EC) se fazem presentes no 

feedback dado pelos alunos. 

Os 11 (onze) grupos realizaram a atividade com pelo menos 2 (dois) 

integrantes, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) alunos. A estrutura física do 

laboratório, com capacidade para aproximadamente 25 (vinte e cinco) alunos e 15 

(quinze) computadores, dificultou a realização plena da atividade. Mesmo sendo 

possível usar o Collabora em dispositivos móveis e nos computadores pessoais, 

houve restrição de acesso à internet sem fio devido às configurações do proxy12 da 

rede da UTFPR, o que restringiu o uso do objeto e de algumas de suas 

funcionalidades. 

Mesmo diante dessas dificuldades, 7 (sete) grupos (G2; G3, G6, G7, G8, 

G10 e G11) conseguiram terminar a atividade. Os demais grupos (G4, G5, G9 e 

G12) realizaram apenas parte dos exercícios e, assim, ficou acordado que a 

atividade estaria disponível no Collabora para que os grupos pudessem terminá-la 

em outros locais. 

Todos os grupos entregaram os formulários com suas observações, 

apontando a tecnologia utilizada e a descrição do problema. A partir dessas 

observações, foram realizadas as modificações, como por exemplo: validação de 

botões de sair e fechar, mensagens com erros nos caracteres, problemas de 

direcionamento de usuário para a atividade que já estava sendo desenvolvida, 

visualização dos usuários online, entre outras. Nessa etapa, não houve nenhum 

apontamento dos alunos no que se refere aos conteúdos estatísticos. 

 3ª Momento: Atividades colaborativas virtuais (ACV) 

As atividades colaborativas virtuais (ACV) foram criadas para serem 

desenvolvidas pelos grupos em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades em sala de aula e fizeram parte da composição da nota final da disciplina 

de Probabilidade e Estatística. Conforme já relatado, para o experimento, foi criado 

um total de 140 (cento e quarenta) exercícios e, durante o semestre letivo, os grupos 

realizaram um total de 27 desses exercícios, distribuídos em 10 (dez) atividades. 

                                            
12 Servidor (um sistema de computador ou uma aplicação) que age como intermediário para 
requisições de clientes (outros equipamentos) solicitando recursos de outros servidores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clientes
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O quadro 16 apresenta uma visão geral das atividades geradas para o 

experimento. Considerando o enfoque pedagógico (EP), a criação das atividades 

teve como base o plano de aula da disciplina de Probabilidade e Estatística, diante 

disso, houve a preocupação em disponibilizar as atividades na ordem e de acordo 

com os conteúdos que já estivessem sido ministrados pelo professor. Por isso, a 

necessidade de se especificar as datas de início (liberação da atividade) e entrega 

(prazo final de entrega) de cada uma das atividades.  

Quadro 16 - Visão geral das atividades geradas para o experimento 

Atividad
e 

Identificação da 
atividade Conteúdo 

Nº de 
exercíci

os 
Data de Início Data de 

Entrega 

Atividade
-01  

A1a, A1b, A1c, 
A1d, A1e, A1f, 

A1g 

Tipo de Dados, 
Pensamento crítico e 

Planejamento da 
pesquisa 

2 21/03/17 31/03/17 

Atividade
-02 

A2a, A2b, A2c, 
A2d, A2e, A2f, 

A2g 

Visão Geral e Medidas 
de Tendência Central 

2 28/03/17 02/04/17 

Atividade
-03 

A3a, A3b, A3c, 
A3d, A3e, A3f, 

A3g  

Medidas de Dispersão 
ou Variação 

2 29/03/17 02/04/17 

Atividade
-04 

A4a, A4b, A4c, 
A4d, A4e, A4f, 

A4g 
Medidas de Posição 2 04/04/17 10/04/17 

Atividade
-05 

A5a, A5b, A5c, 
A5d, A5e, A5f, 

A5g 

Estimativa de uma 
Média Populacional 

3 18/04/17 24/04/17 

Atividade
-06 

A6a, A6b, A6c, 
A6d, A6e, A6f, 

A6g 

Estimativa de uma 
Proporção Populacional 

3 24/04/17 02/05/17 

Atividade
-07 

A7a, A7b, A7c, 
A7d, A7e, A7f, 

A7g 

Estimativa de uma 
Variância Populacional 

1 26/04/17 02/05/17 

Atividade
-08 

A8a, A8b, A8c, 
A8d, A8e, A8f, 

A8g 

Testes de Hipóteses - 
Teste de uma afirmativa 

sobre uma média. 
4 29/05/17 09/06/17 

Atividade
-09 

A9a, A9b, A9c, 
A9d, A9e, A9f, 

A9g 

Testes de Hipóteses - 
Teste de uma afirmativa 
sobre uma proporção e 
teste de uma afirmativa 
sobre o desvio-padrão. 

4 07/06/17 20/06/17 

Atividade
-10 

A10a, A10b, 
A10c, A10d, 

A10e, A10f, A10g 

Testes de Hipóteses - 
Comparação entre duas 

variáveis; Inferência 
sobre duas médias, 

Inferência sobre duas 
proporções. 

4 19/06/17 27/06/17 

Fonte: Autoria própria 

Foi necessário gerar identificadores diferentes para cada uma das 10 (dez) 

atividades realizadas pelos grupos de alunos, pois apesar dos conteúdos, número e 

grau de dificuldade dos exercícios serem os mesmos, esses não eram, 
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necessariamente, iguais, uma vez que o sistema realizou a seleção de forma 

aleatória. No total, foram geradas 70 (setenta) atividades diferentes para o 

experimento. 

Utilizou-se o usuário “professor” para manter: atividades, exercícios, grupos, 

referências, dicas, configurar atividades e ter acesso aos logins. Existe ainda, a 

possibilidade de se realizar a importação dos dados visualizados em tela, em 

diferentes tipos de formatos de arquivos (CSV, XLSX e PDF), conforme mostrado na 

figura 13. 

 

Figura 13 - Tela do módulo ‘atividades colaborativas’: visão do professor 

 
Fonte: Ishikawa et al. (2017) 

 

Cabe ressaltar que todos os exercícios desenvolvidos e cadastrados no 

Collabora compõem o banco de questões que foi produzido para a disciplina, 

podendo, posteriormente, serem criados novos exercícios, os quais poderão ser 

incorporados ao banco de questões. 

Os alunos tiveram acesso às atividades por meio do módulo Chat. As 

atividades disponíveis foram apresentadas de duas formas: a primeira exibia o 

histórico das atividades que, por ventura, já estivessem sido finalizadas pelo grupo e 
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ordenadas pela data de finalização; e na segunda, as atividades disponíveis para 

resolução, conforme ilustrado na figura 14. Os nomes dos alunos foram omitidos na 

interface gráfica para preservar sua identidade. 

 

Figura 14 - Tela do módulo Chat: Atividades finalizadas e disponíveis 

 
Fonte: Ishikawa et al. (2017) 

 

Conforme já relatado, uma atividade só poderia ser iniciada a partir do 

momento em que dois ou mais participantes se apresentassem com a situação 

online, caso contrário, nenhuma atividade poderia ser resolvida. Ao iniciar uma 

atividade, uma página com o enunciado do primeiro exercício (ou próximo, caso 

fosse uma continuação) da atividade era mostrada, juntamente com todas as 

alternativas relacionadas a ele e o tempo restante para resolução. Durante o 

desenvolvimento das atividades, o aluno pode construir, interagir e colaborar com os 

seus pares, criando estratégias para solucionar os exercícios, conforme ilustrado na 

figura 15. 
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Figura 15 - Tela do Chat: resolução de um exercício 

 

Fonte: Collabora (2017)  

 

Os alunos foram informados que, após o encerramento de entrega das 

atividades, as mesmas não seriam mais recebidas pelo professor e que o objeto não 

permitiria a realização da mesma pelo grupo. Sendo assim, a realização das 

atividades pelos 11 (onze) grupos pode ser vista no quadro 17. 

 
Quadro 17 - Atividades realizadas pelos grupos de trabalho 

ATIVIDADES 
GRUPOS 

G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 

Ativ-01 X X X  - X  -  - X X  - X 

Ativ-02 X X X X X X X X X X X 

Ativ-03 X X X X X X X X X X X 

Ativ-04 X X X X X X X X X X X 

Ativ-05 X X X  - X X  -  - X  - X 

Ativ-06 X X X X X X X X X X X 

Ativ-07 X X X X X X X X X X X 

Ativ-08 X X X X X  - X  - X  - X 

Ativ-09 X X X X X  - X  -  - X X 

Ativ-10 X X X X X X X  - X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

O quadro mostra que a maioria dos grupos (45,45%) realizou as 10 

atividades propostas durante o semestre, apenas um grupo fez 9 atividades (9,09%) 
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e há uma proporção igual de grupos que realizaram de 7 a 8 atividades (18,18%). 

Apenas um grupo (G9) entregou 6 atividades (9,09%). 

 4ª Momento: Avaliação da colaboração 

A avaliação da colaboração foi realizada todas as vezes que as atividades 

colaborativas virtuais foram finalizadas pelos grupos, já que por meio da sua 

execução seja possível obter dados para mensurar e avaliar a aprendizagem 

colaborativa dos alunos, durante a execução de um exercício e após a execução da 

atividade (conjunto de exercícios). Para tanto, utilizaram-se medidas encontradas na 

literatura, conforme descrito na seção 6.1 (quadro10) e implementadas no Collabora 

(seção 6.2). 

As interações e compartilhamentos (conversas) realizados pelos grupos e 

seus respectivos integrantes foram armazenadas com o objetivo de realizar a 

avaliação da colaboração dos integrantes e do grupo. As conversas foram 

disponibilizadas na área do professor para que fosse possível obter a análise 

qualitativa, ou seja, a seleção das mensagens significativas geradas pelos grupos 

durante as interações no chat. 

Para realizar a seleção das mensagens significativas foi necessário criar 

critérios com o intuito de tornar o processo transparente, a fim de contabilizar o que 

fosse relevante de forma justa e analisar a participação e a interação dos integrantes 

do grupo. Foram criados critérios que levaram em consideração o contexto das 

conversas, tais como: organização do grupo, respostas aos exercícios, discussão 

sobre o conteúdo, estímulo entre os integrantes, ratificação de resultados, 

interpretação referente ao enunciado dos exercícios e/ou feedback Collabora, entre 

outros.  

A figura 16 ilustra a interação do Grupo (G4) durante o desenvolvimento da 

Atividade 2. A primeira coluna mostra a data e a hora da interação, na sequência o 

nome do aluno (omitido para preservar sua identidade) e as mensagens postadas 

pelos mesmos. As quatro últimas colunas apresentam caixas de seleções que 

correspondem, respectivamente, a: limpar todas as alternativas marcadas; 

mensagens que foram consideradas como significativas; link ou uma imagem. 
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Figura 16 - Interação do G4 no C2 

 
Fonte: Ishikawa et al. (2017) 

 

Os alunos resolvem os problemas, compartilham e comparam seus 

resultados. Em caso de divergências nas respostas, retornam ao exercício e buscam 

saber qual a resposta mais adequada. Para tanto, trocam informações referentes às 

fórmulas utilizadas e indicações, ou notas relevantes para a resolução, além das 

tabelas de referências (Distribuição normal padronizada, Qui-quadrado, Distribuição 

F, entre outras) de Triola (2008), mais adequada para cada caso.  

Nesses momentos, é possível inferir que ocorre o processo de colaboração, 

uma vez que acontece a discussão para definir a resposta final que exige uma maior 

inter-relação no grupo, pois segundo Stahl et al. (2006), a aprendizagem 

colaborativa, além de abranger indivíduos como membros do grupo se preocupa 

com elementos como a negociação e o compartilhamento dos conhecimentos 

construídos e compartilhados. 

Cabe ressaltar que o Collabora traz, previamente selecionados, os links e 

imagens válidas para o contexto dos conteúdos pertencentes aos exercícios, porém 

cabe ao professor verificar se os mesmos são mesmos significativos.  
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Após a seleção das mensagens, links, imagens e/ou arquivos marcados 

como significativos, esse foram gravados e o Collabora realizou o cálculo da 

colaboração dos alunos de forma individual, conforme ilustrada na figura 17. 

 

Figura 17 - Tela de avaliação individual por aluno 

 

Fonte: Collabora (2017) 

 

A avaliação, após a execução de uma atividade, contabilizou o número total de 

colaborações dos membros de um grupo em uma atividade. Esse valor foi usado 

como referência para calcular o score da colaboração de cada integrante do grupo, 

conforme relatado na seção 6.1 e ilustrado na figura 18, pelo Collabora. 
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Figura 18 - Tela de avaliação do score da colaboração 

 

Fonte: Collabora (2017) 

 

O gerenciamento estatístico de todas as atividades e medições geradas pelo 

Collabora forneceram dados para que o professor da disciplina e a pesquisadora 

realizassem o acompanhamento dos 41 (quarenta e um) alunos e dos seus 

respectivos grupos de trabalho, a respeito das atividades realizadas e disponíveis, 

da participação e desempenho do grupo e do aluno em uma determinada atividade e 

conteúdo. As informações ficaram disponíveis por meio de uma área específica do 

objeto no Collabora (conforme figura 18).  

Para ter-se uma visão sistêmica da avaliação da colaboração realizada pelo 

Collabora, os resultados das 10 (dez) atividades previstas para o semestre foram 

divididos por bimestres, nos quais, foram consideradas as atividades de 1 a 7 para o 

primeiro bimestre e de 8 a 10 para o segundo.  

O score referente ao rendimento individual do aluno, no segundo bimestre, e 

as médias dos scores do percentual de mensagens significativas (compartilhadas 

pelo aluno) da nota da colaboração e do nível de colaboração foram organizadas, 

conforme mostra o quadro 18.  

O quadro 18 apresenta um exemplo da avaliação da colaboração realizada 

para o grupo 8 (G8), referente às médias das atividades de 8 a 10. Os dados 

apresentados fornecem indícios de aprendizagem colaborativa do aluno ao utilizar o 
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Collabora, tendo em vista o bom desempenho acadêmico do aluno A45. Esse 

aumento dos resultados acadêmicos comprova o que foi apontado por autores como 

Jhonson e Jhonson (1996); Cunha (2009) e Cardoso (2010).  

 

Quadro 18 - Avaliação da colaboração 

Código 
Aluno 

Grupo 
Score 

(disciplina) 

Score 
Médio - 

B2 

Média de mens. 
Significativas - B2 

Média da 
colaboração - 

B2 

Nível médio de 
colaboração - B2 

A38 Grupo 8 3,4 32 3,92 0,07 Baixa colaboração 

A45 Grupo 8 10,0 97 63,29 0,64 Boa colaboração 

A61 Grupo 8 8,6 97 33,32 0,29 Média colaboração 

Fonte: Autoria própria 

 

Percebe-se, também, que o nível médio de colaboração corresponde com os 

scores médios encontrados, tanto no rendimento individual (avaliação da disciplina 

no bimestre), quanto na resolução das atividades do Collabora. Cabe ressaltar que, 

no mesmo bimestre (exemplo do quadro 18, segundo bimestre), outros 7 (sete) 

grupos (G2; G3, G4, G5, G6, G10 e G12), também obtiveram os mesmos resultados, 

totalizando 72,73% dos grupos analisados.  

O mesmo não ocorreu no primeiro bimestre, no qual apenas 3 grupos (G3, 

G7 e G12), o que equivale a 27,27% dos grupos analisados, obtiveram um 

rendimento mínimo ou superior na avaliação da disciplina (média >=6,0), um score 

médio nas atividades e um nível de colaboração bom ou médio. 

Analisando os resultados obtidos nos bimestres, percebe-se que existe uma 

diferença significativa entre os resultados. Um dos motivos dessa diferença incide no 

fato de que apenas 9 (nove) alunos (21,95% da turma) atingiram o rendimento 

mínimo na avaliação do primeiro bimestre; já no segundo, 28 alunos (68,29%), 

obtiveram rendimento igual ou maior que 6,0 (seis vírgula zero) na disciplina de 

Probabilidade e Estatística. 

Outro dado que pode ser observado é ao se analisar o rendimento individual 

do aluno em relação ao grupo. Os alunos que apresentaram um nível de 

colaboração bom ou médio, também obtiveram melhores resultados em notas finais, 

sendo 72,73% no primeiro bimestre, o que corresponde a 8 (oito) grupos (G3, G4, 

G5, G6, G7, G9, G10, G12) e, 63,64% no segundo, que corresponde a 7 (sete) 

grupos (G2, G3, G4, G5, G8, G10, G12). Isso indica, intuitivamente, uma correlação 

positiva entre os níveis de colaboração e os resultados de rendimento dos alunos. A 
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relação completa dos demais grupos encontra-se no Relatório de rendimento 

semestral da disciplina de Probabilidade e Estatística (Apêndice G). 

Em síntese, os dados obtidos vão de encontro à afirmação de Sthal et al. 

(2006), de que a aprendizagem do aluno não ocorre simplesmente reagindo 

isoladamente a conteúdos publicados, ela acontece por meio das interações entre 

os alunos e que esses aprendem realizando perguntas, perseguindo, 

conjuntamente, linhas de raciocínio, ensinando um ao outro e observando como os 

outros estão aprendendo. Assim, o suporte computacional dado pelo objeto proposto 

para este tipo de colaboração foi importante para uma abordagem CSCL. 

É preciso considerar que o Collabora ofereceu um ambiente no qual o 

professor pôde obter dados estatísticos tais como: quantidade de mensagem 

significativas, % de mensagens significativas, entre outros, relacionados à 

colaboração que permitem a ele verificar quais são os alunos que realmente 

interagem significativamente, usando como parâmetro o cálculo da colaboração.  

Os dados obtidos podem ser vistos como mais uma informação para o 

professor conhecer o perfil de cada aluno e, assim, traçar estratégias para o 

desenvolvimento de atividades em grupo. 

Considera-se que os valores apresentados são apenas um dos indicativos 

da contribuição do Collabora no processo de aprendizagem dos conteúdos da 

disciplina de Probabilidade e Estatística, uma vez que a apreciação central dos 

dados coletados, no presente trabalho, está fundamentada na Análise Textual 

Discursiva (ATD), discutida na próxima seção.  

O rendimento individual dos alunos e os seus níveis médios de colaboração 

não foram analisados em relação à turma, pois o cálculo da colaboração prevista 

pelo Collabora leva em consideração somente as mensagens (totais e significativas) 

do grupo a que o aluno pertence, conforme descrito na seção 6.1. O quadro 19 

demonstra essa afirmação. 

Quadro 19 - Nível de colaboração “baixo” e rendimento individual 

Código 
Aluno 

Grupo 
Score 

(disciplina) 

Score 
Médio - 

B2 

Média de mens. 
Significativas - 

B2 

Média da 
colaboração - 

B2 

Nível médio de 
colaboração - B2 

A47 Grupo 3 8,1 89 34,29 0,36 Média colaboração 

A48 Grupo 3 8,3 89 16,11 0,13 Baixa colaboração 

A50 Grupo 3 9,7 89 39,88 0,28 Média colaboração 

A56 Grupo 3 9,4 89 38,53 0,27 Média colaboração 
Fonte: Autoria própria 



119 

 

O aluno A48 do grupo 3 obteve nível de colaboração baixo em relação aos 

demais membros do grupo, porém, seu desempenho individual está acima da média 

bimestral, ou seja, score na disciplina foi maior ou igual a 6,0 (seis vírgula zero). O 

mesmo ocorreu com outros 10 (dez) alunos (A48, A24, A28, A53, A55, A28, A62, 

A52, A27 e A60), distribuídos em 6 (seis) grupos (G4, G5, G6, G7, G9 e G12), 

perfazendo um total de 63,64% dos grupos no segundo bimestre e, apenas, um 

aluno (A54) do grupo G11, no primeiro bimestre, ou seja, 9,09% dos grupos.  

Já no quadro 20, observa-se que apesar do aluno A34 ter obtido nível de 

colaboração médio, seu desempenho individual foi bem abaixo da média bimestral. 

Foi possível constatar que essa ocorrência se repetiu com mais 14 (quatorze) alunos 

(A22, A42, A51, A24, A33, A46, A31, A44, A58, A45, A37, A49, A52 e A40) de 

outros 7 (sete) grupos (G2, G4, G5, G6, G8, G9 e G10), ou seja, 72,73% dos grupos 

analisados. Já no segundo bimestre, houve a reincidência do aluno A34 do G11 e 

somou-se a ele o aluno A35 do G10, totalizando 18,18% dos grupos. 

Pode-se dizer que os dados demonstram que, além do baixo rendimento 

individual da turma no primeiro bimestre, soma-se a esse, o baixo ou inexistente 

número de mensagens trocadas e de mensagens significativas realizadas pelos 

membros de um grupo. Constatou-se, também, que no caso do aluno A34, o mesmo 

postava mensagens, porém não havia interação dos demais integrantes do grupo. 

 

Quadro 20 - Nível de colaboração “bom” ou “médio” e rendimento individual 

Código 
Aluno 

Grupo 
Score 

(disciplina) 

Score 
Médio - 

B1 

Média de mens. 
Significativas - 

B1 

Média da 
colaboração - 

B1 

Nível médio de 
colaboração - B1 

A26 Grupo 11 0,0 0 0,0 0 Baixa colaboração 

A34 Grupo 11 0,7 56 31,27 0,40 Média colaboração 

A39 Grupo 11 2,1 56 4,76 0,02 Baixa colaboração 

A54 Grupo 11 7,1 56 21,43 0,14 Baixa colaboração 

Fonte: Autoria própria 

 

Os dados apresentados no quadro 20, e os demais alunos (A22, A42, A51, 

A24, A33, A46, A31, A44, A58, A45, A37, A49, A52, A40 e A35) e grupos (G2, G4, 

G5, G6, G8, G9 e G10), os quais se enquadram na referida situação, fornecem 

indicativos de que não houve um envolvimento significativo dos membros do grupo, 

que a falha de um ou mais participantes afasta a possibilidade de êxito do grupo e 

da aprendizagem colaborativa. Conforme já relatado por Torres (2007), os 

envolvidos em um empreendimento colaborativo são, automaticamente, 
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responsáveis por seu progresso e pelo do seu grupo, num relacionamento solidário 

e sem hierarquias. O empenho individual deve ser em prol do todo, sendo 

imprescindível que todos os participantes estejam motivados e interessados em 

colaborar (OLIVEIRA, 2008). 

Constatou-se que no caso apresentado no quadro 20 e também observado 

pela pesquisadora durante o acompanhamento das aulas nos grupos já citados, que 

faltou um maior estreitamento das interações sociais entre os membros do grupo, 

impossibilitando assim, uma maior autonomia da construção do conhecimento 

individual (TORRES, 2007), pois durante o acompanhamento das atividades, foi 

possível observar que a maioria dos integrantes do grupo não se mostrou 

interessado em aprender ou compartilhar informações, conforme consta nas 

anotações da pesquisadora, realizadas no Diário de bordo (DB) ”[...] A54 veio, ao 

final da aula, perguntar sobre as atividades e mencionou que os demais integrantes 

não logam para realizar as atividades [...] e nas Atividades presenciais em grupo 

(APG), conforme consta abaixo: 

[...] no início da atividade A54 estava sozinho. A54 relatou que, mesmo 
quando os demais integrantes estão presentes, ele sempre faz as 
atividades, sozinho. A39 chegou atrasado [...] conversaram pouco sobre os 
exercícios e o conteúdo. A54 não compartilha muitas informações e sempre 
recorre às anotações do caderno. (Atividade presencial em grupo, 2017).  

Porém, foi possível constatar que o nível médio de colaboração não 

influenciou no rendimento acadêmico do aluno A54, pois de acordo com Vygotsky 

(1930; 1978 apud Sthal et al., 2006), os aprendizes individuais têm capacidades de 

desenvolvimento diferentes, em situações colaborativas, das que eles têm quando 

estão trabalhando sozinhos e, apesar da aprendizagem colaborativa também 

envolver o aprendizado individual, ela não se limita a isto, pois envolve a motivação, 

o engajamento e relações interpessoais positivas. 

Conforme já relatado, a ATD (MORAES; GALIAZZI,2006) foi usada para 

identificar outros resultados e possíveis contribuições que o objeto poderia trazer 

para o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Probabilidade e 

Estatística, sendo essa, a última etapa de operacionalização da pesquisa (etapa 3 - 

aplicação do Collabora na disciplina de Probabilidade e Estatística e análise dos 

dados), conforme já descrita na seção 5.3. 
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6.4 CONTRIBUIÇÕES DO COLLABORA USANDO A ANÁLISE TEXTUAL 

DISCURSIVA (ATD) 

 

 

A análise dos dados, obtida por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), 

iniciou-se com a desmontagem dos textos (processo de unitarização), usada nesse 

momento da pesquisa para realizar a delimitação do corpus de análise. O corpus foi 

constituído, basicamente, de 3 (três) instrumentos: diário de bordo13; anotações das 

atividades presenciais em grupo e dos registros (interações, troca de mensagens) 

produzidos pelos alunos no módulo Chat do Collabora. 

O método misto de análise possibilitou criar categorias, subcategorias e 

algumas unidades de análise, a priori, ou seja, que surgiram a partir do 

conhecimento prévio dos principais assuntos do referencial teórico dessa tese.  

A figura 19 ilustra as categorias, subcategorias e unidades criadas a priori. 

 
Figura 19 - Categorias, subcategorias e unidades definidas a priori 

Legenda

Categoria

Subcategoria 

Unidade

Análise dos 

dados
CSCL

Colaboração

Coordenação

Percepção

Comunicação

Falta de 

Colaboração
Falta de 

Coordenação

Falta de 

Percepção

Falta de 

Comunicação

Aprendizagem 

Colaborativa

 
Fonte: Autoria própria 

                                            
13 O Diário de bordo é o material da pesquisadora no qual constam anotações fiéis do processo 
de acompanhamento das aulas da disciplina de Probabilidade e Estatística exceto das atividades 
em grupo. 
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Após a leitura e apreciação dos dados do corpus de análise, algumas 

unidades não foram efetivadas e surgiram outras unidades, subcategorias e 

categorias, conforme figura 20. 

 

Figura 20 - Visão geral da estrutura da análise dos dados: categorias, 
subcategorias e unidades efetivadas. 

Análise dos 

dados

Aprendizagem 

Colaborativa

(CG1)

Aprendizagem da 

disciplina de 

Probabilidade e 

Estatística

(CG2)

CSCL

(S1)

Postura 

acadêmica

(S3)

Recursos

(S2)

Colaboração

(U3)

Coordenação

(U2)

Percepção

(U4)

Comunicação

(U1)

Participação

(U5)

Análise e 

interpretação

(U6)
Legenda

Categoria (CG)

Subcategoria (S)

Unidade (U)

 

Fonte: Autoria própria 
 

As categorias, suas respectivas subcategorias e unidades foram descritas 

nas próximas seções, seguidas de ponderações apresentadas na fundamentação 

teórica dessa tese, que trataram dos conceitos, pressupostos e perspectivas da 

Aprendizagem Colaborativa e da Aprendizagem da disciplina de Probabilidade e 

Estatística. Também foram considerados alguns excertos coletados durante as aulas 

da disciplina e do uso do Collabora, os quais permitiram indicar contribuições do uso 

do objeto educacional proposto na disciplina de Probabilidade e Estatística. 

Tendo como objetivo sintetizar o volume de dados em cada categoria de 

análise, foram selecionadas apenas algumas das frases (excertos) avaliadas pela 
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pesquisadora como mais representativas em relação às outras e, na sequência, 

foram informados os seus indicadores simbólicos. 

Para a organização e compreensão dos dados, foram utilizadas codificações 

apresentadas no quadro 21. 

Quadro 21 - Decodificação 

Descrição Indicadores simbólicos 

Alunos A21, A24, ..., A63 

Grupos G2, G2, G4, ..., G12 

Chat do Collabora  C114, C2, ... C10 

Atividade do Collabora ATV 

Diário de bordo DB 

Atividades presenciais em grupo  APG 

Categoria CG1, CG2 

Subcategoria S1, S2 e S3 

Unidade U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 E U9 

Fonte: Autoria própria 

 

Nos casos do Diário de Bordo (DB) e das Atividades presenciais em grupo 

(APG), constará na sequência de seus indicadores simbólicos a Linha (L) na qual se 

encontra o excerto.  Nesse caso, tem-se como exemplo de codificação de excerto: 

A21.G2.DB.L2015 (Aluno21, pertencente ao Grupo2, coletado no Diário de bordo 

encontrado na Linha 20), seguido da Categoria, Subcategoria e Unidade quando 

forem necessários.  

Para o Chat, constarão na codificação dos excertos, além do(s) aluno(s)  e 

grupo, a atividade a que pertencem os diálogos. Tem-se como exemplo: 

A22;A23;A24.G3.C.ATV1 (Aluno22; Aluno23; Aluno24 que pertencentes ao Grupo3, 

coletado no Chat do Collabora na Atividade 1). 

 

 

6.4.1   Descrição das unidades de análise  

 

 

Conforme ilustrado na figura 20, foram configuradas duas categorias: 

“Aprendizagem Colaborativa” e “Aprendizagem da disciplina de Probabilidade e 

                                            
14 C1 refere-se ao Chat da atividade 1. 
15 As referências das codificações dos excertos dessa tese utilizarão a separação por ponto (.). 
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Estatística”. A primeira categoria (CG1) denominada “Aprendizagem Colaborativa”, 

foi criada em função do interesse de se investigar as contribuições da aprendizagem 

colaborativa no processo de ensino e aprendizagem. A subcategoria (S1) “CSCL” 

(Computer Supported Collaborative Learning) ou Aprendizagem Colaborativa 

Apoiada por Computador trata da associação da aprendizagem colaborativa com o 

uso de recursos computacionais.  

As unidades presentes nessa categoria (CG1) tiveram como propósito 

agrupar as unidades que representam as funcionalidades ou áreas-chave da 

colaboração (OTSUKA, 1999; FUKS; ASSIS, 2001; CABALLÉ, 2004; CUNHA, 2009; 

CARDOSO, 2010) além de, elucidar se o Collabora apoiou as atividades 

colaborativas realizadas pelos grupos e se as funcionalidades ou áreas-chaves 

estavam presentes nos registros dos alunos. As unidades de análise foram: 

“Comunicação” (U1); “Coordenação” (U2); “Colaboração” (U3) e “Percepção” (U4). O 

quadro 22 representa a descrição das unidades de análise pertencentes à categoria 

“Aprendizagem Colaborativa” (CG1). 

As 4 (quatro) unidades descritas na CG1 foram estabelecidas por excertos 

coletados durante a prática das 10 (dez) atividades realizadas pelos grupos por meio 

do Chat do Collabora. 

Quadro 22 - Descrição das unidades de análise da CG1 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS E UNIDADES 

CG1 - 
Aprendizagem 
Colaborativa 

S1 - CSCL 
(Computer 
Supported 

Collaborative 
Learning). 

U1 - Comunicação                              

Foram classificados em CG1.S1.U1 os excertos dos 
alunos que evidenciaram trocas de ideias por meio 
do Collabora. 

U2 - Coordenação 

Foram classificados em CG1.S1.U2 os excertos dos 
alunos que demonstraram: formação de equipe, 
definição e planejamento dos objetivos, 
acompanhamento das atividades, verificação de: 
resultados, prazo, escopo e recursos. 

U3 - Colaboração 

Foram classificados em CG1.S1.U3 os excertos dos 
alunos que demonstraram: negociação entre os 
pares e votação de propostas. 

U4 - Percepção 

Foram classificados em CG1.S1.U4 os excertos dos 
alunos que demonstraram informações sobre o que 
se passava no Collabora, tais como: trocas de 
informações referente às atividades, tarefas, tempo, 
feedbacks, entre outros. 

Fonte: Autoria própria 
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Apresenta-se, a seguir, um exemplo de excerto categorizado na CG1.S1.U1 

o qual evidenciou a existência da unidade de análise “Comunicação” (U1), conforme 

ilustrado no quadro 23. 

 

Quadro 23 - Unidade de análise “Comunicação” (U1) 

[...] A58 - [...] A está certa, acabei de ver na apostila 

A44 - blz    

A57 - entreii    

A57 - a está certa mesmo   

A55 - beleza kk    

A58 - pelo que pesquisei a B são exemplos de um erro não amostral    

A58 - calmai   A58 - achei isso    

A57 - pelo q pesquisei [...] Um erro amostral é a diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro 
resultado da população; tais erros resultam das flutuações amostrais devidas ao acaso.  Um erro não 
amostral ocorre quando os dados amostrais são coletados, registrados ou analisados incorretamente 
(tal como a seleção de uma amostra tendenciosa, o uso de um instrumento de medida defeituoso, ou 
cópia incorreta dos dados).  

A44 - então pelo que vi sim 

A58 -  exatamente isso que A57 mandou [...] (A44;A55;A57;A58.G6.C.ATV2). 
Fonte: Autoria própria 

 

O excerto A44;A55;A57;A58.G6.C.ATV2, representado no quadro 23, 

demonstra a comunicação entre os alunos durante a realização da segunda 

atividade disponibilizada para essa equipe no Collabora, a qual tratava dos 

conteúdos de Visão Geral e Medidas de Tendência Central. Nota-se, neste excerto, 

que um dos alunos buscou informações na apostila e utilizou o Chat do Collabora 

para trocar ideias com os demais membros do grupo, efetivando assim, um diálogo 

que favorece a aprendizagem colaborativa.  

Percebe-se que o Collabora facilitou a comunicação interativa entre os 

membros do grupo, pois, conforme já apontado por Crook, (1996), Cortelazzo 

(2000), Torres e Do Amaral (2011), os recursos computacionais favoreceram o 

processo de aprendizagem colaborativa, visto que possibilitaram gerar um processo 

comunicacional interativo, dinâmico e bilateral entre os envolvidos. Nesse sentido, a 

segunda unidade de análise a “Coordenação” (U2), possui excertos categorizados 

na CG1.S1.U2, que foram selecionados por representarem o planejamento de 

objetivos, a verificação de resultados, o acompanhamento do tempo e/ou prazo das 

atividades por meio do Collabora, conforme ilustrados no quadro 24. 
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Quadro 24 - Unidade de análise “Coordenação” (U2) 

[...] podemos começar? (A28.G4.C.ATV1); [...] bora começar? (A62.G7.C.ATV2). [...] estão todos 
aqui? (A40.G10.C.ATV8). 

[...] vamos pessoal, já foi metade do tempo [...] (A46.G4.C.ATV1). [...] não é melhor sair pra não ficar 
sem tempo igual na primeira questão? (A24.G4C.ATV8), ”[..] é para sair? (A57.G6.ATV2);  

“Chegaram ao mesmo resultado?” (A44.G6.C.ATV7), “O que acham?”  (A50.G3.C.ATV4), ”[...] 
podemos responder? (A44.G6.C.ATV1);   

 

[...] A47 -  [...] qual é o assunto dessa atividade? 

A56 - vcs iniciaram o pra dia 03? 

A50 - os dois são para o dia 3 

A47 - e não era? 

A56 - se for, é "Estimativa de uma Média Populacional" 

A48 - não era pro dia 8 e uma pro dia 3 

A48 - duas * 

A56 - Atividade 05 - A5B 

A56 - Data de entrega: 03/05/17 

A56 - Conteúdos: Estimativa de uma Média Populacional”. (A47;A48;A50;A56.G3.C.ATV6). 
Fonte: Autoria própria 

 

Os excertos apresentados no quadro 24 ratificam a importância da unidade 

de análise “Coordenação” (U2) durante o processo de construção da aprendizagem 

colaborativa. Conforme descrito por Cardoso (2010), a coordenação envolve a pré-

articulação das tarefas (ações necessárias para preparar a colaboração), seu 

gerenciamento (durante o processo) e, finalmente, a pós-articulação (avaliação 

sobre o que foi feito). 

É possível perceber que existe uma pré-articulação das tarefas, no qual pelo 

menos um dos integrantes do grupo procura iniciar o trabalho colaborativo, 

indagando se todos estavam prontos para iniciar a atividade (A28.G4.C.ATV1; 

A62.G7.C.ATV2), ou se a equipe estava completa antes de iniciarem as discussões 

no chat (A40.G10.C.ATV8). Durante o desenvolvimento da atividade 

(gerenciamento), observa-se que existe a preocupação dos alunos em administrar 

os recursos disponíveis (tempo) e resultados esperados (A46.G4.C.ATV1; 

A24.G4C.ATV8). 

Ao final do processo (pós-articulação), nota-se que ocorre a avaliação e o 

grupo percebeu a necessidade de se comunicar, tomar decisões em conjunto e 

rever resultados, conforme já estabelecido por Pimentel, Fuks e Lucena (2008) e 

demonstrados pelos excertos A44.G6.C.ATV7, A50.G3.C.ATV4 e A44.G6.C.ATV1. 

Da mesma forma, o diálogo dos alunos apresentado no excerto 

A47;A48;A50;A56.G3.C.ATV6 é um exemplo de coordenação do G3, no qual o 

grupo discute a respeito das tarefas antes de iniciar o trabalho colaborativo, ou seja, 
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a execução das atividades da disciplina previstas no objeto. A discussão ocorre em 

torno dos prazos de entrega das atividades e do conteúdo abordado na mesma. 

Esse era um aspecto importante para os alunos, uma vez que as atividades no 

Collabora tinham conteúdos e datas de entrega pré-estabelecidas. O não 

cumprimento dos prazos inviabilizava, de forma automática, o envio das atividades 

pelo grupo. 

Os excertos categorizados na CG1.S1.U3, apresentados no quadro 25, 

comprovam a existência da unidade de análise “Colaboração” (U3) e mostram a 

existência de negociação e votação de propostas entre os pares. 

 

Quadro 25 - Unidade de análise “Colaboração” (U3). 

[...] A33 - [...] é como eu expliquei ali em cima: pega o primeiro desvio-padrão ao quadrado sobre o 
segundo desvio-padrão o quadrado também 
A46 - não tem que ser a maior variância em cima não tem algo assim? 
A33 - vou verificar 
A46 - veja na página 215 na parte da direita 
A33 - F tem que ser maior ou igual a 1 
A33 - Você está correto [...]. (A33; A46.G4.C.ATI10). 
 
[...] A58 - [...] a está certa e b errada    
A55 - c errada também  
A57 - então é A?    
A58 - acho que só A msm    
A57 - pode ser mais q uma certa?    
A58 - sim 
A44 - calma 
A55 - Pode, mas pode ser apenas uma [...] 
A55 - C está certa, gente! 
A44 - [...] por análise a C pode estar correta 
A55 - O professor falou disso ontem 
A44 - [...] exatamente, A e C. Vamos votar então? 
A55 - A e C concordam? 
A58 - sim, sim 
A57 - Sim [...] (A44; A55; A57; A58.G6.C.ATV2). 
Fonte: Autoria própria 

 
O excerto categorizado A33.A46.G4.C.ATI10 apresentou um diálogo entre 

os alunos A33 e A46, no qual é possível identificar um conflito de informações entre 

eles acerca do conteúdo de comparação de duas variâncias. Pautado nos 

conhecimentos adquiridos nas aulas e no conteúdo da apostila, o aluno A46 obteve 

argumentos apropriados que permitiu ao seu colega A33 do grupo, um maior 

entendimento dos conceitos relacionados à atividade de teste de hipóteses. 

Ainda no quadro 25, é possível identificar no excerto A44.A55.A57. 

A58.G6.C.ATV2, a presença da atividade de negociação entre os alunos. Nota-se 

uma colaboração ativa, em que a avaliação dos resultados por todos os membros do 

grupo é imperativa. Diante da necessidade de se tomar uma decisão em conjunto, o 
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Collabora forneceu recursos que permitiram a resolução de conflitos, por meio da 

negociação de propostas entre os participantes e que, após as argumentações do 

grupo, os alunos partiram para a tomada de decisão e realizaram a votação de 

sugestões conflitantes, conforme já exposto por Otsuka (1999; 2005), ao elencar a 

obrigatoriedade dessas soluções para sistemas CSCL.  

O compartilhamento de informações ou a resposta à dúvida de outros 

integrantes possibilitaram a compreensão e a concordância do grupo pela resolução 

de uma atividade. Entende-se, portanto, como já exposto por Torres e Irala (2007), 

que essa troca de informações, ideias e decisões compartilhadas pelo grupo, levam 

à aprendizagem dos alunos de modo colaborativo. Cabe ressaltar que o Collabora 

forneceu suporte para que os alunos apresentassem e discutissem suas opiniões, 

argumentos e tomassem uma decisão que satisfizesse a maioria por meio de um 

processo de votação automática. 

Os excertos categorizados na unidade de análise “Percepção” (U4) descritos 

no quadro 26, mostraram as dificuldades e dúvidas apresentadas pelos alunos 

durante a utilização do Collabora.   

 

Quadro 26 - Unidade de análise “Percepção” (U4). 

[...] A46 - Tem como pular a questao? 

A24 - acho q só respondendo [...] não é melhor sair pra nao ficar sem tempo igual na primeira 

questao? 

A46 - o tempo para de contar assim? 

A24 - acredito q sim. (A46; A24; A33.G4.C.ATV8). 

 

[...] A55 - [...], tu tá aí?  

A58 - concordam em sair? pra não prejudicar a A57  

A55 - mas vai continuar todo mundo online 

A44 - mandamos um print para a Prof.ª Eliana 

A55 - e depois vai acabar o tempo como se estivéssemos online sem responder 

A58 - e saio e [...] tbm, ai [...] fica pra ver se a gnt saiu, se não tira print 

A58 - e fala lá no grupo 

A58 - eu vou sair  

A44 - bem isso 

A55 - beleza. A58 - saindo. (A44; A55; A58;G6.C.ATV8). 

[...] só para saber cadê os dados pra fazer a conta? (A58.G6.C.ATIV2). “Cadê a tabela? ” 

(A28.G4.C.ATIV5). 

[...] essa tbm não tá aparecendo imagem. (A24.G4.C.ATV9). 

[...] a resposta de vcs enviou? (A40.G10.C.ATV10) 

[...] e minha respostas estão indo tudo atrasado. ” (A24.G4.C.ATV2); 

[...] aqui apareceu a resposta já [...]. (A47 G3.C.ATV4) 

[...] deu boa a primeira. (A50.G3.C.ATV4) 

[...] Estranho, não está aparecendo a comparação dos resultados. (A39.G11.C.ATV).  

[...] no final dá pra ver a nossa porcentagem de acerto, daí a gente vê se acertou [...]. 

(A45.G8.C.ATV7). 

Fonte: Autoria própria 



129 

 

Os registros A46; A24; A33.G4.C.ATV8 e A44; A55; A58;G6.C.ATV8, 

evidenciaram as dificuldades dos alunos em relação à ordem de execução dos 

exercícios e do tempo permitido para a realização da atividade.  Além disso, 

percebe-se que o G6 está em dúvida se o tempo da atividade irá mesmo parar 

quando todos os integrantes estiverem off-line, assim, relatam que irão “tirar um 

print” da tela e entrarão em contato com a pesquisadora para sanar a dúvida. 

Os demais excertos se referem às dúvidas ou problemas percebidos pelos 

alunos durante a execução das atividades no Collabora, alguns relacionados a 

problemas ou dúvidas dos enunciados e/ou dados dos exercícios, outros referentes 

ao retorno (feedback) do objeto, após a finalização de uma atividade.   

É possível verificar que alguns grupos apresentaram dificuldades em 

compreender o funcionamento do Collabora. Em alguns casos, os grupos efetuavam 

o login, resolviam os exercícios e quando retornavam, em outro momento, para 

terminar a atividade, o tempo total já havia expirado. Isso pode ter ocorrido pelo fato 

de ainda haver pelo menos dois integrantes conectados ou problemas técnicos 

(programação, conexão e internet), porém, cada caso, foi acompanhado pela 

pesquisadora durante a aplicação da ferramenta. 

Isso pressupõe que a percepção presente no Collabora permitiu aos grupos 

realizar uma coordenação implícita da aprendizagem colaborativa. Corroborando 

com Caballé et al. (2004), a ferramenta ofereceu oportunidades para comunicações 

espontâneas e deu aos participantes respostas necessárias sobre tudo o que estava 

acontecendo no ambiente. Percebe-se que houve uma coordenação dos próprios 

participantes, aumentando a sua responsabilidade em relação às informações 

geradas, de forma que cada um estivesse ciente sobre os eventos que ocorriam no 

objeto colaborativo, conforme já mencionado por Schlichter, Koch, Bürger (1997) e 

Cunha (2009).   

A segunda categoria (CG2), “Aprendizagem da disciplina de Probabilidade e 

Estatística” deu-se em função da necessidade de se examinar a aprendizagem dos 

conteúdos da disciplina de Probabilidade e Estatística, observando que essa 

aprendizagem pode ter sido influenciada pelo uso de recursos e pela postura 

acadêmica durante o processo de ensino e aprendizagem. Após a leitura do corpus, 

foram definidas as subcategorias “Recursos” (S2) e “Postura acadêmica” (S3).  

A S2 identifica os recursos utilizados pelos alunos nas aulas e durante as 

interações no Chat do Collabora, já a S3 apresenta os aspectos relacionados à 
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postura assumida pelos estudantes, durante o processo de ensino e aprendizagem 

na disciplina de Probabilidade e Estatística.  

O quadro 27 representa a descrição das unidades de análise pertencentes à 

categoria “Aprendizagem da disciplina de Probabilidade e Estatística” (CG2). 

 
Quadro 27 - Descrição das unidades de análise da CG2 

Fonte: Autoria própria 

 

As unidades descritas na CG2 foram estabelecidas por excertos coletados 

durante a prática das 10 (dez) atividades realizadas pelos grupos por meio do Chat 

do Collabora, durante o acompanhamento das aulas (diário de bordo) e das 

observações durante as atividades em grupo.  

A subcategoria “Recursos” (S2), diz respeito aos recursos de apoio usados 

pelos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de 

Probabilidade e Estatística. Foram considerados como recursos, os materiais de 

apoio disponibilizados pelo professor, anotações pessoais do aluno e recursos 

tecnológicos ou tecnologias de informação e comunicação (TIC), tais como: 

calculadoras, softwares e meios eletrônicos, o Collabora, entre outros, como suporte 

para a resolução das atividades. 

No quadro 28, são apresentados alguns excertos categorizados na CG1.S2 

os quais evidenciam a existência da subcategoria “Recursos” (S2). 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS E UNIDADES 

CG2 - Aprendizagem da 

disciplina de 

Probabilidade e 

Estatística 

S2 - Recursos 
 

S3 - Postura 

Acadêmica 

U5 - Participação 

Foram classificados em CG2.S3.U7 os excertos 
dos alunos que demonstraram a participação 
durante a realização das atividades em grupo 
e/ou durante as aulas da disciplina, por meio de 
questionamentos ao professor e troca de 
informações entre os participantes. 

U6 - Análise e interpretação 

Foram classificados em CG2.S3.U9 os excertos 
dos alunos que apresentavam as discussões e 
dúvidas referentes ao entendimento da 
informação estatística, no momento em que os 
alunos correlacionam as atividades propostas 
com as ferramentas e os conceitos tratados em 
sala de aula. 
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Quadro 28 - Subcategoria “Recursos” (S2) 

[...] ve no livro lá o exemplo a etapa 8 ele concorda com a afirmação. (A59.G12.C.ATV9) 

[...] peguem o livro que o Prof. mandou a parte página 148 e 149. (A54.G11.C.ATV5) 

[...] A40 e A25 leram a teoria da disciplina no celular.(A40;A25.G10.APG.L2161) 

“Usa a calculadora e visualiza o livro da disciplina no celular”. (A54.G11.APG.L2736) 

[...] chegou atrasada 11:10h.Chega e fotografa o quadro-negro [...] posteriormente, começa a fazer 

anotações (A25.G10.DB.L1568) 

[...] parece atento às explicações. Tira fotos do quadro-negro. (A63.G12.DB.L135) 

[...] sim, só vamos ter que calcular o desvio na calculadora agora” (A29; G7.C.ATV9)  

[...] utilizam calculadora, fazem leitura do material [...]. (A38; A45.G8.APG.L956). 

[...] durante a realização da atividade, utilizam computador, planilha eletrônica (Excel) e calculadora 

(A44; A57.G6.APG.L2585). 

[...] Tô caçando na net o livro, tô na rua agora. (A63.G12.C.ATV8) 
Fonte: Autoria própria 

 

A calculadora apresentou-se como uma ferramenta indispensável nas aulas 

de Probabilidade e Estatística (A29.G7.C.ATV9; A38; A45.G8.APG.L956 e A44; 

A57.G6.APG.L2585) e, durante a realização das atividades (presencial e no Chat do 

Collabora), uma vez que esses equipamentos possibilitam rapidez e rigor na 

produção de medidas estatísticas e, por sua vez, conforme já relatado por 

Canavarro (2000), permitiu que fosse dado maior esforço e atenção nos aspectos 

mais elaborados e complexos da atividade, como na interpretação, organização e 

simplificação.  

Os excertos apresentados no quadro 28 apontaram que o material 

disponibilizado pelo professor (apostila) e as anotações pessoais também foram 

bastante utilizados pelos alunos, porém nota-se que os recursos tecnológicos foram 

empregados como ferramentas de apoio aos métodos tradicionais de aprendizagem 

dos conteúdos estatísticos. Conforme já indicado por Kenski (2007), as conexões 

entre conhecimento e tecnologias estão presentes em todas as épocas, inclusive na 

sala de aula, podendo ser vista como uma forma de renovação das oportunidades 

de aprendizagem.  

Por meio do acompanhamento das aulas e dos excertos é possível admitir a 

afirmação de Ricoy e Couto (2014, p.3) de que “cada vez em maior medida, os 

dispositivos digitais proliferam, particularmente, entre os estudantes universitários”. A 

maioria dos alunos possui celular e utilizam estes aparelhos para múltiplas 

finalidades, inclusive aquelas que não necessitam de acesso à internet, tem-se 

como exemplos: acesso ao arquivo da apostila da disciplina (A54.G11.APG.L2736), 

tirar foto da resolução de um exercício ou do conteúdo do quadro-negro 

(A25.G10.DB.L1568 e A63.G12.DB.L135). 
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Já o excerto A63.G12.C.ATV8 demonstra que o Collabora ampliou o espaço 

da sala de aula e permitiu que a aprendizagem ocorresse em diferentes ambientes. 

A resolução da atividade junto com o grupo pôde ser realizada fora dos laboratórios 

de informática ou de um computador pessoal, o aluno teve acesso aos recursos do 

Collabora por meio do seu celular, surgindo assim como alternativa para ampliação 

dos alcances das aulas da disciplina de Probabilidade e Estatística. 

É possível considerar o Collabora como uma ferramenta que apoiou e 

contribuiu para o ensino e aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística, 

uma vez que pode ser visto como nova tecnologia de comunicação que possibilitou 

aos alunos uma maior flexibilidade de tempo e autonomia, em relação à 

aprendizagem, à troca de informações e à resolução de atividades em grupo, 

independentemente do local e da distância física entre os integrantes do grupo. 

No que diz respeito à subcategoria “Postura acadêmica” (S3), sua criação se 

deu diante da necessidade de se categorizar os segmentos que indicavam a 

participação dos alunos durante as aulas e no desenvolvimento das atividades em 

grupo. As duas unidades de análise decorrentes da CG2.S3 foram: “Participação” 

(U5) e “Análise e interpretação” (U6).  

Os excertos categorizados na unidade de análise “Participação” (U5) 

apresentaram as atitudes individuais dos alunos perante a disciplina de 

Probabilidade e Estatística, tendo como exemplos: questionamentos direcionados ao 

professor ou colega sobre conteúdos da disciplina ou resolução de um 

exercício/atividade. 

A seguir, alguns exemplos de excertos categorizados na CG1.S3.U5, os 

quais evidenciam a existência da unidade de análise “Participação” (U5), conforme 

ilustrado no quadro 29. 

Os excertos (G3.APG.L324, A46; A28.G3.APG.L125 e A50.G3.APG.L265), 

apresentados no quadro 29 demonstram a participação dos alunos durante as aulas 

e nas atividades presenciais em grupo. Cabe ressaltar que essas atividades foram 

realizadas durante as aulas da disciplina, dessa forma, existia a possibilidade de 

interação entre grupos. Diferentemente do que ocorre no Collabora, pois ele permite 

a troca de informações somente entre os integrantes de um mesmo grupo, sendo 

esse um requisito que poderá ser adicionado como um novo recurso na ferramenta, 

uma vez que toda participação significativa do aluno, conforme afirmada por Pereira 

(2015), permite intensificar o processo de aprendizagem e, por meio dos seus 
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conhecimentos e questionamentos, o mesmo acaba por se tornar um agente da sua 

própria formação. 

 

Quadro 29 - Unidade de análise “Participação” (U5) 

[...] parecem prestar atenção às explicações do professor, fazem anotações no caderno. 

(A47.G3.DB.L1228; A48.G3.DB.L1228; A50.G3.DB.L1228; A24.G4.DB.L1228,; A63.G12.DB.L1228; 

A59.G12.DB.L1228; A60.G12.DB.L1228; A22.G2.DB.L1228; A45.G8.DB.L1228; A44.G6.DB.L1228; 

A57.G6.DB.L1228). 

[...] explica para os demais do grupo, tiram dúvidas com o professor e trocam informações com outro 

grupo (G4 - BD), discutem sobre o conteúdo da disciplina, percebe-se que os alunos A48, A50 e A56 

são participativos. (G3.APG.L324) 

[...] trocam informações entre os integrantes do grupo, [...] trocam informações com outro grupo (G4). 

(A46; A28.G3.APG. L125; A50.G3.APG.L265) 

[...] questiona a resolução no quadro da explicação do professor. Faz perguntas. (A54.G11.DB.L456) 

"A62 questiona o professor sobre a resolução do exercício e os alunos A54 e A44 participam da 

resposta." (A62.G7.DB.L1933; A54.G11.DB.L1934; A44.G6.DB.L1934). 

[...] relata ao professor que obteve uma resposta diferente da encontrada pelo professor. O professor 

conferiu e a resposta obtida pelo aluno estava correta. (A60.G12.DB.L2112) 

“Tiram dúvidas com o professor sobre um exercício do Collabora e sobre o conteúdo tratado na 

atividade”. (A50;A56;G3.L198, A63.G12.APG.L321, A31.G6.APG.L254, 

A33.G4.APG.L261,A44.G6.APG.L318) 

[...] resolvem o exercício e passam valores para o professor comparar [...] questiona, se tivesse uma 

mudança nos dados o teste seria diferente? O professor responde para toda a turma. 

(A44.G6.DB.L263, A54.G11.DB.L263,  A63.G12.APG.L263, A47.G3.APG. L1264) 

[...] o professor fez um levantamento rápido sobre o RU e a maioria dos alunos se mostraram mais 

interessados. Muitos fizeram o cálculo solicitado. (DB.L689). 

[...] fez questionamento sobre a estatística usada na pesquisa eleitoral. O professor explicou que 

esse caso será estudado posteriormente, deixando claro que o caso trata de estimativa de proporção 

populacional. [...] (A54.G11.DB.L716). 

[...] pessoas, qual valor vcs copiaram do professor para grau de confiança de 90%? 

(A56.G3.C.ATV6). 

[...] eu também pensei que seria 384. Mas o professor falou que sempre temos que pegar nas 

amostras pra mais. (A63.G12.C.ATV5). 

[...] A28 - mas a afirmação não ia no H1? 

A33 - depende, se tiver sinal de igualdade vai no Ho 

A28 - pode crer, lembrei [...] (A28;A33.G4.C.ATV9) 

[...] A56 - acho que deve ser o mesmo teste que o professor usou quando estava explicando sobre a 

pesquisa eleitoral? 

A47 - verdade! Pera aí que vou calcular aqui [...] (A47;A56.G3.C.ATV8) 

[...] A33 - mas cara, o professor não disse que tanto faz, qual é o P e qual é o Q. 

A46 - mas no caso ele quer ver as peças defeituosas mesmo [...]  

A33 - Ah... faz sentido, aí usaria as peças defeituosas como "p" né?! 

A46 - então vamos sair e amanhã a gente pede para o professor passar um exemplo disso [...] 

(A33;A46.G4.C.ATV6) 

Fonte: Autoria própria 

Ainda no quadro 29, é possível perceber nos registros A54.G11.DB.L456, 

A62.G7.DB.L1933, A54.G11.DB.L1934, A44.G6.DB.L1934, A60.G12.DB.L2112, 

A44.G6.DB.L263, A54.G11.DB.L263, A63.G12.APG.L263 e A47.G3.APG. L1264 

que diante dos resultados obtidos nos exercícios e/ou exemplos passados pelo 

professor, os alunos apresentaram uma participação mais investigativa, reflexiva e 
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crítica e, conforme já afirmado por Campos et al. (2011), esses são alguns dos 

princípios que norteiam a Educação Estatística.  

Foi possível constatar por meio das mensagens trocadas no Collabora que 

os referidos alunos, dentro dos seus grupos de trabalho, compartilhavam dessa 

mesma participação, à medida que eles adquirem e constroem conhecimento 

estatístico e probabilístico de forma significativa. Corroborando com Batanero 

(2000), Garfield (2002) Lopes (2006) e Lopes e Coutinho (2009), eles se tornam 

capazes de questionar a validade de representações e interpretações elaboradas 

por outros.  

Tendo em vista que esse tipo de conhecimento também requer do professor 

uma atitude de respeito aos saberes que os estudantes trazem para a sala de aula, 

os excertos (A44.G6.DB.L263, A54.G11.DB.L263, A63.G12.APG.L263 e 

A47.G3.APG. L1264) foram coletados durante uma das aulas sobre “Comparação 

sobre duas amostras - Estatísticas de teste”. O professor exemplificou o emprego do 

teste em um caso real de aplicação, ou seja, em uma pesquisa realizada por uma 

professora que investigava a eficácia de um suplemento energético e alimentar para 

gestantes de baixa renda o qual foi aplicado com grupos de controle. Após expor 

outros dados da pesquisa, o docente questionou a turma sobre qual teste deveria 

ser usado e, em seguida, solicitou que os alunos opinassem a respeito da 

problemática apresentada. 

Já o registro DB.L689 ocorreu durante a aula expositiva referente à 

“Estimativa de uma proporção populacional “, o professor utilizou o Restaurante 

Universitário (RU) da UTFPR para exemplificar o conteúdo da aula e, por meio de 

um rápido levantamento, solicitou que todos os alunos opinassem em relação ao 

atendimento do referido restaurante. Em (A54.G11.DB.L716) abordou aspectos 

estatísticos e probabilísticos usados em pesquisas eleitorais, o que chamou a 

atenção dos alunos, talvez pelo fato de ser um tipo de pesquisa constante no 

cotidiano de qualquer pessoa e que vem sendo amplamente discutido, publicado e 

comentado em diversos veículos de divulgação, como jornais e televisão. 

A participação dos alunos ocorreu nos momentos em que o professor 

relacionava o conteúdo estatístico com casos reais, corroborando com Lopes (2008), 

que relata a importância de permitir que os alunos se confrontem com problemas 

variados do mundo real e que tenham a possibilidade de escolherem suas próprias 

estratégias para solucioná-los, uma vez que, segundo a autora, não faz sentido 
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trabalhar com conceitos estatísticos e probabilísticos que não sejam vinculados a 

uma problemática. 

Conforme observado, e estando de acordo com Jacobini et al. (2010), o 

excerto (A63.G12.APG.L263) demonstra que a medida em que os alunos relacionam 

dados com situações concretas e aplicadas, percebem, gradativamente, que os 

resultados de uma pesquisa estatística indicam uma tendência e não uma certeza, 

interpretam os resultados e exploram os dados sob outros ângulos. 

Diante dos registros (A54.G11.DB.L456; A62.G7.DB.L1933; 

A54.G11.DB.L1934; A44.G6.DB.L1934; A60.G12.DB.L2112; A50;A56;G3.L198; 

A63.G12.APG.L321; A31.G6.APG.L254; A33.G4.APG.L261; A44.G6.APG.L318; 

A44.G6.DB.L263; A54.G11.DB.L263;  A63.G12.APG.L263; A47.G3.APG. L1264; 

DB.L689; 54.G11.DB.L716; A63.G12.C.ATV5; A28;A33.G4.C.ATV9) apresentados 

no quadro 29, é possível notar que, com os exemplos e dinâmicas utilizados o 

professor conseguiu desenvolver uma aproximação maior com a realidade dos 

alunos, possibilitando coletar, organizar e analisar informações reais que puderam 

trazer reflexões mais críticas a respeito do que se vivencia no dia a dia dos alunos.  

O excerto (A47;A56.G3.C.ATV8) demonstra que o conhecimento gerado por meio 

das dinâmicas e exemplos que o professor trouxe para a sala de aula, foram 

lembradas e compartilhadas pelos alunos do G3, que fizeram uso da informação 

para gerar conhecimento no grupo de trabalho, durante o desenvolvimento da 

atividade no Collabora.  

Constatou-se que o debate promovido durante as aulas e atividades 

presenciais geravam informações nos grupos de trabalho do Collabora e que a 

participação e atitudes individuais dos alunos em seus grupos eram semelhantes, 

tanto nas atividades presenciais em grupo (APG) como naquelas desenvolvidas na 

ferramenta. Pode-se afirmar que no G2, G3, G4, G6 e G12 os integrantes dos 

grupos se mostraram bastante participativos e motivados a compartilhar informações 

durante a realização das atividades no Collabora, uma vez que esses grupos 

realizaram todas as atividades previstas, adquiriram informações e conhecimentos 

por meio da participação, durante a disciplina de Probabilidade e Estatística e os 

compartilharam com seus pares, durante a resolução das atividades em grupo. 

Admite-se que o uso do Collabora também foi uma forma de estimular a 

participação dos alunos durante as aulas da disciplina de Probabilidade e Estatística, 

conforme observado no registro (A33;A46.G4.C.ATV6).   
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Considera-se que o Collabora e as funcionalidades inerentes a ele, 

permitiram que os alunos participassem de forma mais efetiva em seus grupos de 

trabalho durante o desenvolvimento das atividades colaborativas. Seja pela 

obrigatoriedade de haver um número mínimo de participantes conectados durante a 

resolução de uma atividade, pela avaliação da colaboração, pelos exercícios que 

levaram os alunos a interagir e estabelecer trocas de informações que atendessem 

aos seus interesses e do grupo, ou por serem atividades avaliativas da disciplina.  

Entende-se que a ferramenta admitiu aprender de modo colaborativo, e 

contribuiu para a aprendizagem da disciplina fora do horário das aulas, corroborando 

com Stahl et al. (2006), Cunha (2009) e Oliveira e Tedesco (2010), forneceu maior 

flexibilidade de tempo, espaço e autonomia na aprendizagem dos conteúdos 

estatísticos.  

Cabe ressaltar que os exemplos de excertos da unidade “Colaboração” (U3), 

oriundos das atividades desenvolvidas no Collabora e mostradas no quadro 25, 

também podem ser considerados exemplos na unidade “Participação” (U5), por 

compreender que, para que ocorra a participação efetiva em um grupo, deve haver 

colaboração, ou seja, troca de informações e recursos significativos para a 

aprendizagem do indivíduo e do grupo.  

Os excertos categorizados na CG2.S2.U6 evidenciaram a existência da 

unidade de análise “Análise e interpretação” (U6). Foram categorizados nessa 

unidade, os excertos que apresentaram discussões e dúvidas referentes ao 

entendimento da informação ou dado estatístico de um exercício, no momento em 

que os alunos correlacionam as atividades propostas com as ferramentas e 

conceitos aprendidos na disciplina de Probabilidade e Estatística. 

Os registros A50;A56.G3.C.ATV1 e A47;A48;A50;A56.G3.ATV3 ocorreram 

durante a realização de atividades no Collabora, nos quais foi possível identificar 

que durante o processo de comunicação entre os alunos, existe um intercâmbio de 

informações e conhecimentos sobre os conteúdos da disciplina de Probabilidade e 

Estatística.  

Percebe-se por meio desses excertos, a importância da análise e 

interpretação efetiva de todos os integrantes do grupo, uma vez que “cada pessoa 

envolvida na atividade consegue ver o problema de uma perspectiva diferente” e, 

considerando Torres (2007), se tornam aptas a negociar e gerar significados e 

soluções mediante um entendimento compartilhado, desta forma, o conhecimento é 
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gerado por meio das discussões que provocam reflexões e torna os próprios 

aprendizes a base da construção do conhecimento. 

 
Quadro 30 - Unidade de análise “Análise e interpretação” (U6) 

[...] A50 - tenho aqui no caderno parâmetros são estimativas e estatística é uma medida numérica 

A56 - diz "Estatistica é uma medida numérica que descreve uma caracteristica de uma AMOSTRA" e 

não de uma população   

A50 - hmmm  

A50 - Verdade!!!. (A50;A56.G3.C.ATV1) 

 

[...] A48 - A média não altera, mas a variante do salário sim, precisaria aumentar proporcionalmente 

o salário  

A56 - eu respondi letra A [...]   

A48 - Pra não ter alteração   

A50 - Onde vc pegou aquele 15,2?   

A56 - Já mando a foto do que eu fiz   

A48 - Essa questão era meio lógica  

A56 - num era não seu [...]   

A47 - Eu achei   

A48 - Era vey pensa comigo, se aumentar o número de funcionários, não ia alterar a média de idade, 

mas altera o valor de distribuição de salário 

A56 - sim... o problema era achar qto [...]  

A47 - A lógica era que o valor iria mudar 

A48 - 38 = 100% -> logo aumento de 2 membros é = 4,8% de diferença de distribuição de salário kkk 

fiz de cabeça mas não façam isso em casa” (A47;A48;A50;A56.G3. ATV3). 

 

[...] A55 - é sobre o que ele passou hoje   

A57 - e pra fazer o intervalo? ou nada ve? 

A55 - acho que não ... é sobre tamanho de amostra pg 148 [...]. (A55;A57,G6.C.ATV4). 

 

[...] A58 - esse é hipótese em cima do desvio-padrão  

A57 - acredito q sim 58 1 é qui quadrado kkk [...] 

A55 - qual eu uso como s e qual eu uso como delta? [...] 

A58 - a afirmação != 43,7 [...] 

A55 - sim, mas na fórmula [...] 

A58 - ahhh usa como sigma [...]  

A44 - fazendo os cálculos = 45437 [...] 

A58 - entao rejeita H0  (A44;A55; A57;A58. G6.C.ATV8). 

 

[...] essa tem que fazer média ponderada eu acho. (A49.G9.C. ATV2). 

[...] precisamos da margem de erro para achar o número da amostra, mas este dado não é dado na 

questão do Collabora [...]. Então devemos considerar a média amostral como margem de erro? (A58. 

G6. DB. L3415). 

[...] verificou com o professor a resposta que o sistema indicou como correta, porém o grupo estava 

em dúvida. Após a explicação do professor, chegou-se à conclusão que a resposta do Collabora 

estava correta e que a dúvida ocorreu devido ao fato do grupo ter realizado uma interpretação errada 

do enunciado do exercício proposto. (A44.G6.DB.L1006). 

[...] será q não está faltando dados? (A44.G6.C.ATV2); [...] q é estudo prospectivo?? 

(A38.G8.C.ATV1); [...] “ na real não sei o que é confundimento??. (A52.G9.C.ATV2). 

Fonte: Autoria própria 

 

O quadro 30 também apresenta os excertos (A55; A57,G6.C.ATV4,  

A49.G9.C. ATV2 e A44;A55;A57;A58.G6.C.ATV8), os quais, corroborando com as 

afirmações de Cazorla (2002), demonstram que, apesar de haver associação dos 
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exercícios com os conteúdos aprendidos em sala de aula e discussões sobre as 

técnicas a serem aplicadas para o tratamento dos dados, os alunos não fazem 

inferências e nem tiram conclusões dos resultados obtidos com os cálculos. 

O excerto A57; A58.G6.C.ATV8 evidencia essa situação, uma vez que os 

alunos não realizam em nenhum momento uma descrição interpretativa do resultado 

“rejeita-se H0”. Entende-se que esse resultado, no contexto do problema, por si só 

não responderia a pergunta do problema (“Se o desvio-padrão do método de 

produção parece ter mudado, acha que o novo método de produção para fabricar 

altímetros para aviões é pior ou melhor do que o antigo?”). Esse é um aspecto que 

deve ser considerado quando se propõe o trabalho da disciplina de Probabilidade 

Estatísitica nos cursos de graduação. 

Percebe-se que, conforme considerado por Silva e Schimiguel (2014) e 

Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011), além da literacia estatística, que trata 

dentre outras, da habilidade de argumentar usando corretamente a terminologia 

estatística e do entendimento de probabilidade como medida de incerteza, os alunos 

da graduação necessitam ter ainda conhecimento sobre o uso do método científico 

(elaborar perguntas, coletar evidências) e claro, aplicar as ferramentas para 

interpretar os dados e apresentar os resultados. 

Cabe ressaltar, que durante as aulas o professor lembrou a importância da 

interpretação do problema para a solução correta das atividades propostas. Fez 

referência à resolução da prova, advertindo que a realização dos cálculos é apenas 

uma parte do processo de aprendizagem da disciplina de Probabilidade e 

Estatística, considerando que tão importante quanto a realização do cálculo é a 

interpretação descritiva desse resultado e a utilização correta dos termos estatísticos 

na conclusão de um exercício. A conclusão do professor é de que mesmo que as 

“continhas” estejam corretas é imprescindível que se escolha o teste correto para 

cada caso. 

Da mesma forma, Campos (2007, p.41) entende que o professor pode 

direcionar suas aulas de maneira que não seja aceito [...]“nenhum resultado 

numérico sem que esse seja relacionado ao contexto, à questão original proposta 

pelo problema”.  Em outras palavras, é fundamental que o professor trabalhe com 

situações que contenham dados com algum significado, devendo-se evitar a todo 

custo, as atividades que envolvem mero cálculo ou reprodução de algoritmos de 

tratamento de dados puramente numéricos, sem que sua origem seja explicitada ou 
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sem que se conheça a finalidade do uso daqueles dados específicos e o contexto 

em que foram colhidos. 

O excerto A58. G6. DB. L3415 se refere à atividade 5 que tratava do 

conteúdo de “Estimativa de uma Média Populacional”, realizada pelo grupo 6, no 

Collabora. As dúvidas que surgiram durante a realização dessa atividade no 

Collabora, foram levadas para a sala de aula, para que o professor pudesse avaliar 

os dados informados, a fim de descobrir que se tratava de um erro do enunciado ou 

de interpretação do aluno. 

Após analisar a questão, o professor informou que o dado (margem de erro) 

estava sendo informado no enunciado da questão, porém, havia faltado a 

interpretação correta do texto e que essa interpretação fazia parte do aprendizado 

da disciplina, ou seja, a leitura e interpretação de dados (informações) estatísticos. 

Da mesma forma, os excertos A44.G6.C.ATV2; A38.G8.C.ATV1 e A522.G9.C.ATV2 

produzem as dúvidas dos alunos, sejam elas por falta de interpretação ou 

conhecimento dos termos estatísticos descritos nos exercícios. 

Percebe-se que a análise e interpretação dos dados estatísticos foi um dos 

limitadores para os alunos durante o desenvolvimento dos exercícios estatísticos e, 

somado a esses, a descrição interpretativa dos resultados, evidenciando que, 

independente da ferramenta (manual ou computacional) usada para apoiar o 

professor na disciplina, saber habilidades estatísticas de coletar dados, ler, analisar, 

argumentar, interpretar e apresentar resultados, são conhecimentos indispensáveis 

para se obter resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina de Probabilidade e Estatística. 

Para finalizar o processo da metodologia ATD, é exposta a síntese de todos 

os dados sistematizados e analisados, por meio da elaboração de um metatexto. 

 

 

6.4.2    Metatexto 

 

 

A primeira categoria foi a “Aprendizagem Colaborativa” (CG1) e dessa foi 

criada a subcategoria “CSCL” (S1), que trata da associação da aprendizagem 

colaborativa com o uso de recursos computacionais. Dessa subcategoria “CSCL” 

(S1), as unidades de análise representaram as funcionalidades ou áreas-chave da 
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colaboração (OTSUKA, 1999; FUKS; ASSIS, 2001; CABALLÉ, 2004; CUNHA, 2009; 

CARDOSO, 2010), a saber: “Comunicação” (U1); “Coordenação” (U2); 

“Colaboração” (U3) e “Percepção” (U4).  

 

a) “Comunicação” (U1) - foi possível perceber que o Collabora permitiu a 

comunicação síncrona entre os alunos durante a realização das atividades 

disponibilizadas no objeto educacional. A ferramenta chat deu suporte às 

interações e promoveu uma maior proximidade ‘virtual’ entre os participantes, 

que puderam trocar ideias, discutir e resolver eventuais conflitos nos grupos de 

trabalho, efetivando assim, um diálogo que favoreceu a comunicação interativa e 

a aprendizagem colaborativa (A44;A55;A57;A58.G6.C.ATV2). 

 

b) “Coordenação” (U2) - foi possível constatar que, em alguns grupos de 

trabalho houve coordenação, pois as tarefas foram definidas e organizadas para 

que efetivamente ocorresse a colaboração. Nesses grupos, foi possível perceber 

que as principais etapas da coordenação se fizeram presentes, iniciando pela 

pré-articulação das tarefas, passando pelo gerenciamento e sendo finalizadas na 

pós-articulação. Conforme visto nos excertos, os alunos procuraram dar início ao 

trabalho colaborativo, indagando se todos estavam prontos para iniciar a 

atividade ou se a equipe estava completa antes de iniciarem as discussões no 

chat. Além disso, existia a preocupação constante em se administrar os tempos 

(prazos de entrega) e avaliar os resultados (A28.G4.C.ATV1, A46.G4.C.ATV1, 

A44.G6.C.ATV1, A62.G7.C.ATV2, A57.G6.C.ATV2, A50.G3.C.ATV4, 

A47;A48;A50;A56.G3.C.ATV6, A44.G6.C.ATV7, A40.G10.C.ATV8, 

A24.G4C.ATV8). 

 

c) “Colaboração” (U3) - considerando os diálogos e as interações apresentadas 

nos excertos, é possível observar a colaboração entre os integrantes nos grupos 

de trabalho. A ação de compartilhamento, disseminação e troca de recursos 

entre os aprendizes possibilitou que ocorresse o processo de negociação, sendo 

essa uma das principais características de uma atividade colaborativa e, na 

sequência, a votação de propostas. Os conflitos de informações entre os alunos, 

acerca dos conteúdos estatísticos e a troca de informações, seja por meio dos 
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conhecimentos adquiridos nas aulas ou pesquisas na internet, permitiram um 

maior entendimento dos conceitos relacionados às atividades propostas. 

Em síntese, o Collabora cumpriu com os requisitos mínimos de um sistema 

CSCL, apoiou o processo colaborativo e deu suporte para que os grupos 

trocassem informações, discutissem entre si e tomassem decisões em conjunto. 

A ferramenta auxiliou e permitiu que os participantes apresentassem suas 

opiniões, resolvessem os conflitos durante a tomada de decisões, de forma que 

satisfizesse a maioria por meio da negociação e um processo de votação 

automática. Entende-se, portanto, que essa troca de informações, ideias e 

decisões compartilhadas pelo grupo levam à aprendizagem dos alunos de modo 

colaborativo (A33;A46.G4.C.ATV10, A44;A55;A57;A58.G6.C.ATV2).  

 

d) “Percepção” (U4) - os excertos apontam as dificuldades e dúvidas 

apresentadas pelos alunos durante a utilização do Collabora. As principais 

dificuldades dos alunos foram em relação à ordem de execução dos exercícios e 

do tempo permitido para a realização da atividade. As dúvidas ou problemas 

percebidos pelos alunos também estavam relacionados a problemas ou dúvidas 

do exercício, seja no enunciado ou ao retorno (feedback) do objeto, após a 

finalização de uma atividade.  Os relatos dos alunos apontam a falta de 

conhecimento da ferramenta e das regras de execução das atividades, além 

disso, eventuais problemas técnicos da própria ferramenta (programação, 

conexão e internet) ou elaboração do exercício, porém, cada caso foi 

acompanhado pela pesquisadora durante a aplicação da ferramenta 

(A58.G6.C.ATV2, A44;A55;A58;G6.C.ATV8, A46;A24;A33.G4.C.ATV8, 

A28.G4.C.ATIV5, A24.G4.C.ATV9, A40.G10.C.ATV10, A24.G4.C.ATV2, 

A47.G3.C.ATV4, A50.G3.C.ATV4, A39.G11.C.ATV5, A45.G8.C.ATV7).  

 

A categoria “Aprendizagem da disciplina de Probabilidade e Estatística” 

(CG2) foi dividida em duas subcategorias: “Recursos” (S2) e “Postura Acadêmica” 

(S3).  

Da subcategoria “Recursos” (S2), que não possui unidades de análise, os 

excertos mostraram que a calculadora se apresentou como uma ferramenta 

indispensável nas aulas de Probabilidade e Estatística e no desenvolvimento das 

atividades, bem como o material disponibilizado pelo professor (apostila) e as 
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anotações pessoais dos alunos. No entanto, foi possível constatar que os recursos 

tecnológicos foram utilizados como apoio aos métodos tradicionais, sendo o 

aparelho celular o dispositivo digital mais utilizado pelos estudantes universitários. 

Os alunos utilizam os aparelhos para múltiplas finalidades, tais como: 

acesso ao arquivo da apostila da disciplina, pesquisas dos conteúdos estatísticos, 

tirar foto da resolução de um exercício ou do conteúdo do quadro-negro e realizar 

atividades em grupo, usando o Collabora. Isso leva o entendimento que o Collabora 

apoiou, contribuiu e estendeu a aprendizagem das aulas da disciplina de 

Probabilidade e Estatística, pois ampliou o espaço da sala de aula e possibilitou que 

a aprendizagem ocorresse em diferentes ambientes.  

Por meio dos excertos, foi possível perceber que os alunos tiveram maior 

flexibilidade de tempo e autonomia em relação à aprendizagem, a troca de 

informações e a resolução de atividades em grupo (A59.G12.C.ATV9, 

A54.G11.C.ATV5, A40;A25.G10.APG.L2161, A63.G12.C.ATV8, A54.G11.APG.L2736, 

A25.G10.DB.L1568, A63.G12.D.L135, A29,G7.C.ATV9, A38;A45.G8.APG.L956,  A44; 

A57.G6.APG.L2585).  

Da subcategoria “Postura Acadêmica” (S3) surgiram duas unidades de 

análise: “Participação” (U5) e “Análise e interpretação” (U6). 

 

a) “Participação” (U5) - foi possível observar uma maior participação dos alunos 

durante as aulas, nos momentos em que o professor relacionava o conteúdo 

estatístico com casos reais, permitindo que as dinâmicas e exemplos do 

professor fossem lembradas e compartilhadas pelos alunos gerando 

conhecimento nos grupos, durante o desenvolvimento da atividade no Collabora. 

Constatou-se também, que a participação e atitudes individuais dos alunos dos 

grupos (G2, G3, G4, G6 e G12) foram semelhantes, tanto nas atividades 

presenciais em grupo (APG), como naquelas desenvolvidas no Collabora. Os 

integrantes desses grupos se mostraram bastante participativos e motivados a 

compartilhar informações durante a realização das atividades previstas na 

disciplina. Pode-se dizer que a participação dos alunos nas aulas, permitiu um 

envolvimento mais efetivo do aluno em seus grupos de trabalho durante o 

desenvolvimento das atividades colaborativas, contribuindo assim, para o ensino 

e aprendizagem da disciplina de Probabilidade e Estatística, mesmo fora do 

horário das aulas presenciais (A47.G3.DB.L1228, A48.G3.DB.L1228, 
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A50.G3.DB.L1228, A24.G4.DB.L1228, A63.G12.DB.L1228, A59.G12.DB.L1228, 

A60.G12.DB.L1228, A22.G2.DB.L1228, A45.G8.DB.L1228, A44.G6.DB.L1228, 

A57.G6.DB.L1228, G3.APG.L324, A46; A28.G3.APG. L125; A50.G3.APG.L265, 

A54.G11.DB.L456, A62.G7.DB.L1933, A54.G11.DB.L1934, A44.G6.DB.L1934, 

A60.G12.DB.L2112, A50;A56;G3.L198, A63.G12.APG.L321, A31.G6.APG.L254, 

A33.G4.APG.L261, A44.G6.APG.L318, A44.G6.DB.L263, A54.G11.DB.L263, 

A63.G12.APG.L263, A47.G3.APG.L1264,DB.L689, A54.G11.DB.L716, 

A63.G12.C.ATV5, A28;A33.G4.C.ATV9, A47;A56,G3.C.ATV8, 

A33;A46,G4.ATV6). 

 

b) “Análise e interpretação” (U6) - foi possível identificar que durante o processo 

de comunicação entre os alunos, existia um intercâmbio de informações e 

conhecimentos sobre os conteúdos da disciplina de Probabilidade e Estatística e 

os excertos demonstram ainda que, a análise e interpretação de cada integrante 

deveria ser considerada para haver negociação e gerar significados e soluções 

mediante um entendimento compartilhado.  

Em vários momentos, percebe-se que, apesar de haver associação dos 

conteúdos aprendidos em sala de aula com os exercícios e discussões dos 

integrantes do grupo, os alunos não realizaram inferências e nem tiraram 

conclusões dos resultados obtidos com os cálculos, sendo esse um ponto 

negativo, uma vez que esse é um aspecto que sempre deve ser considerado 

quando se propõe o trabalho referente à disciplina de Probabilidade Estatísitica 

nos cursos de graduação (A50; A56.G3.C.ATV1, A38.G8.C.ATV1, 

A44.G6.C.ATV2, A52.G9.C.ATV2, A55;A57.G6.C.ATV4, 

A58.G6.DB.L3415A49.G9.C.ATV2, A47;A48;A50;A56.G3.ATV3, 

A44;A55;A57;A58.G6.C.ATV8,  A44.G6.DB.L1006).  

O processo de categorização e unitarização apoiado pela ferramenta MAXQDA 

(MAXQDA, 2016) apresentada na seção 6.3, permitiu selecionar e organizar os 

dados coletados. Desta forma, foi possível identificar que o uso do Collabora em 

um curso de graduação com atividades virtuais colaborativas apresentou 

resultados que podem ser considerados relevantes para o processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística, conforme apresentado 

na análise das categorias, subcategorias e unidades criadas. 



144 

 

7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve início com uma revisão de literatura para compreender o 

atual estado da arte dos principais assuntos-chave presentes nessa pesquisa. As 

reflexões do aporte teórico trataram das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e a Educação Estatística no Ensino Superior, os Objetos de Aprendizagem 

(OA), a Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL) e as formas 

de avaliação da colaboração.  

Verificou-se por meio dos estudos correlatos, a importância e a carência de 

pesquisas referentes ao uso e desenvolvimento de Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC) para o ensino e aprendizagem de Probabilidade e Estatística. 

Os trabalhos analisados apresentam de forma isolada os conceitos relacionados à 

construção de OA e CSCL, no domínio da Probabilidade e Estatística no Ensino 

Superior. Além disso, nos referidos trabalhos, a aprendizagem colaborativa está 

inserida no contexto dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e não em 

Objeto de Aprendizagem. 

Esta tese criou o Objeto Virtual de Aprendizagem Colaborativa (OVAC), 

denominado Collabora, como uma ferramenta para auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística no Ensino Superior. O 

objeto proposto foi desenvolvido por meio de um processo de desenvolvimento 

chamado de FrameVOC (Framework Virtual Object Colaboration), fundamentado na 

metodologia ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate) e nos 

processos de desenvolvimento de software.  

O FrameVOC enfatiza o aspecto pedagógico (design instrucional) e o 

computacional, os quais identificam as necessidades pedagógicas e a 

implementação computacional do objeto virtual de aprendizagem, respectivamente. 

Outro aspecto previsto no FrameVOC é a capacidade de avaliar a colaboração 

individual ou em grupo, durante e após a execução das atividades colaborativas. 

Para mensurar a colaboração, utilizou-se medidas encontradas na literatura, as 

quais foram adaptadas para atender os propósitos desse trabalho. Por se tratar de 

um framework, o processo criado neste trabalho pode ser aplicado no 

desenvolvimento de qualquer tipo de objeto virtual colaborativo que tenha como 
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finalidade o ensino, a aprendizagem e a avaliação da colaboração, 

independentemente da área de aplicação, tamanho ou complexidade.  

O Collabora foi usado como ferramenta de apoio à disciplina durante um 

semestre letivo, no curso de graduação em Engenharia de Produção da UTFPR, 

Campus Ponta Grossa - PR. O uso da ferramenta gerou resultados em 4 (quatro) 

momentos (apresentação do projeto, atividade piloto, atividades colaborativas e 

medição da colaboração), os quais puderam ser analisados quanto ao uso e 

avaliação do objeto educacional sob os enfoques pedagógico (EP) e computacional 

(EC).  

No primeiro momento (apresentação do projeto), pôde-se perceber que o 

enfoque pedagógico (EP) ocorreu no momento dos questionamentos dos alunos, 

relacionado às atividades, número de exercícios e a forma de avaliação. Formaram-

se 11 grupos de trabalho e o número de integrantes variou entre 3 e 4 alunos. 

No segundo momento (atividade piloto), as discussões e apontamentos dos 

grupos geraram reflexões, percepções e sugestões significativas para a melhoria da 

ferramenta e indicaram a necessidade de algumas correções técnicas do objeto 

(EC), a respeito dos requisitos relacionados à funcionalidade e usabilidade, porém, 

de maneira geral, os alunos não demonstraram resistência e nem dificuldades 

significativas em usar o Chat do Collabora. Somente a estrutura física do laboratório 

e a dificuldade de acesso à internet sem fio (pelos dispositivos móveis e 

computadores pessoais dos alunos), restringiram a utilização plena do Collabora e 

de algumas de suas funcionalidades. 

O terceiro momento (atividades colaborativas) resultou na criação de um 

total de 140 (cento e quarenta) exercícios e, durante o semestre letivo, os grupos 

realizaram um total de 27 exercícios, distribuídos em 10 (dez) atividades, perfazendo 

um total de 70 (setenta) atividades diferentes para o experimento. Tendo em vista o 

enfoque pedagógico (EP), a criação das atividades teve como base o plano de aula 

da disciplina de Probabilidade e Estatística e houve a preocupação em disponibilizar 

as atividades na ordem e de acordo com os conteúdos que já estivessem sido 

ministrados pelo professor, para que fosse possível promover a construção do 

conhecimento e conceitos estatísticos de maneira mais interativa e eficiente.  Sob o 

enfoque computacional (EC), o objeto deu suporte para que o usuário professor 

pudesse realizar a seleção dos exercícios de uma atividade de forma aleatória, 

permitindo criar atividades compostas por um conjunto de exercícios, os quais são 
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classificados de acordo com a ementa, conteúdo e grau de dificuldade. Além da 

manutenção dos exercícios, grupos, referências, dicas, configuração de atividades e 

acesso aos logins, o módulo Chat permitiu a realização das atividades em grupo, os 

participantes puderam trocar e compartilhar mensagens, arquivos e links com seus 

pares, tirar dúvidas e dar sugestões durante a negociação de ideias conflitantes, 

criar estratégias para solucionar os exercícios e realizar posterior votação das 

propostas. O Chat do Collabora foi uma das ferramentas que serviu de instrumento 

de coleta de dados, que possibilitou verificar se o objetivo da pesquisa foi alcançado. 

O último momento (avaliação da colaboração) foi realizado no Collabora em 

uma área específica para o professor, na qual é possível realizar a seleção das 

mensagens significativas geradas pelos grupos durante as interações no chat, tendo 

como objetivo, calcular a nota da colaboração dos grupos e dos alunos. O enfoque 

computacional (EC) está relacionado com o gerenciamento estatístico de todas as 

atividades, medições e cálculos gerados pelo Collabora.  Já o enfoque pedagógico 

(EP) se fez presente no momento em que existiu a necessidade de selecionar as 

mensagens significativas, por meio da definição de critérios que levaram em 

consideração o contexto das conversas, tais como: organização do grupo, respostas 

aos exercícios, discussão sobre o conteúdo, estímulo entre os integrantes, 

ratificação de resultados, interpretação referente ao enunciado dos exercícios e/ou 

feedback Collabora. Ressalta-se que a definição dos critérios deve estar pertinente 

com o conteúdo e conhecimento do professor sobre o processo de ensino e 

aprendizagem que se deseja atingir e, cabe ao professor, verificar o quão 

significativos são os dados gerados pelo Collabora para a avaliação da sua 

disciplina. E, ao mesmo tempo, é preciso que o professor considere os níveis de 

extratificação da colaboração e principalmente, que possa analisar e tomar as 

decisões pedagógicas sobre esses dados da melhor maneira que lhe convier. 

Após a aplicação do Collabora, foi possível analisar as suas contribuições no 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Probabilidade e Estatística, 

utilizou-se a Análise Textual Discursiva (ATD) que permitiu obter interpretações das 

interações dos alunos durante a realização das atividades no Chat e das 

observações e anotações da pesquisadora durante o acompanhamento das aulas.  

A análise dos dados foi realizada usando categorias, subcategorias e 

unidades de análise que abrangem o processo de criação, aplicação e avaliação do 
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Collabora no contexto da CSCL e da aprendizagem da disciplina de Probabilidade e 

Estatística. 

As contribuições do Collabora para o processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina de Probabilidade e Estatística, considerando a categoria “Aprendizagem 

Colaborativa” (CG1), atenderam as principais funcionalidades ou áreas-chaves da 

CSCL, por meio dos módulos que permitem as trocas de ideias, formação de equipe, 

definição e planejamento dos objetivos, acompanhamento das atividades, 

verificação de resultados, prazo, escopo e recursos, negociação entre os pares e 

votação de propostas e percepção do que se passava no ambiente. 

Com base nos resultados encontrados na análise dos registros da categoria 

“Aprendizagem da disciplina de Probabilidade e Estatística” (CG2) obteve-se seis 

principais contribuições. A primeira é que o objeto proposto constitui uma ferramenta 

colaborativa que permitiu a interação durante a realização das atividades da 

disciplina de Probabilidade e Estatística em grupo e admitiu estabelecer o nível 

médio de colaboração entre os participantes. É possível afirmar que a aprendizagem 

dos conteúdos pode ter sido influenciada pelo uso do Collabora, enquanto recurso 

colaborativo, porém, somado a esse, a postura acadêmica participativa e 

investigativa do aluno e os procedimentos adotados pelo professor durante o 

processo de ensino, também foram considerados. 

Outra contribuição é que o Collabora apoiou e estendeu a aprendizagem das 

aulas da disciplina de Probabilidade e Estatística, pois ampliou o espaço da sala de 

aula e possibilitou que a aprendizagem ocorresse em diferentes ambientes, 

contribuindo assim, para uma melhoria do modelo convencional de ensino e 

aprendizagem da disciplina, de modo a envolver ativamente o aluno com o conteúdo 

abordado por meio da interação com seus pares.  

Os conhecimentos gerados com o uso do Collabora puderam ser percebidos 

à medida que os alunos participaram e realizaram intercâmbio de informações e 

saberes sobre os conteúdos e que, diante dos resultados obtidos nos exercícios 

e/ou exemplos passados pelo professor, os educandos foram capazes de questionar 

a validade de representações e interpretações elaboradas por outros, apresentando, 

em certos momentos, uma participação mais investigativa, reflexiva e crítica.  

A terceira contribuição diz respeito à apresentação dos dados sobre scores 

médios de desempenho individual, atividades da disciplina, mensagens significativas 

e da média da colaboração dada pelo Collabora. Em relação aos dados fornecidos, 
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os resultados demonstraram que os níveis de colaboração corresponderam com os 

scores médios encontrados, tanto no desempenho individual (avaliação da 

disciplina) quanto na resolução das atividades. Além disso, pode-se afirmar que nos 

grupos, os alunos que atingiram um nível de colaboração bom ou médio, obtiveram 

um melhor rendimento na disciplina, sendo 72,73% no primeiro bimestre e 63,64% 

no segundo. Em contrapartida, foi possível observar que nos momentos em que o 

nível de colaboração apresentou uma correlação negativa em relação ao 

desempenho individual do aluno, na maioria das vezes, se tratava de grupos em que 

apenas um integrante procurava interagir, não fizeram as atividades ou houve o 

isolamento do aluno em relação ao grupo, podendo esse ser considerado um 

aprendiz individual. 

A quarta contribuição é que o Collabora permite esclarecer dúvidas dos 

alunos sobre termos específicos da disciplina de Probabilidade Estatística por meio 

dos hints (dicas). O objeto educacional disponibiliza esse recurso para auxiliar o 

aluno na resolução de um exercício, no qual, caso haja uma dica cadastrada para o 

exercício ou atividade, o Collabora apresenta uma sugestão ou dica referente ao 

conteúdo que está sendo tratado. 

O Collabora estimulou uma participação mais investigativa dos alunos 

durante as aulas e atividades presenciais em grupo (APG). Observou-se que as 

dúvidas e não conformidades de ideias geradas nos grupos, durante o 

desenvolvimento das atividades no objeto, eram constantemente apresentadas e 

discutidas durante as aulas presenciais, o que geravam informações importantes 

não apenas para o grupo, mas para toda a turma. Sendo assim, essa foi 

considerada a quinta contribuição do objeto proposto na disciplina de Probabilidade 

e Estatística. 

Como sexta contribuição, o uso do Collabora no curso de graduação em 

Engenharia de Produção, provocou mudanças de concepções e atitudes, frente ao 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Probabilidade e Estatística e 

contribuiu para a inclusão das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em 

sala de aula. Os resultados encontrados podem ser considerados como uma forma 

de reflexão sobre as possibilidades do processo de ensino e aprendizagem na 

disciplina com o uso de recursos tecnológicos, que vão além das planilhas 

eletrônicas, pois ao dar continuidade no uso do Collabora professores e alunos 

poderão ser beneficiados. 
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As restrições do Collabora estão relacionadas as suas funcionalidades, e 

que, apesar de não terem sido levantadas no início do projeto de construção do 

objeto educacional, foram consideradas limitações durante a sua aplicação na 

disciplina de Probabilidade e Estatística. São elas: ausência do recurso de análise 

automática das mensagens significativas, pois o processo semiautomatizado torna o 

processo trabalhoso e demorado; o número reduzido de métricas usadas para 

avaliar a colaboração; a ausência de um recurso que permitisse a troca de 

informações entre grupos e entre o professor e um grupo. 

Apesar de esses não terem sido considerados requisitos do projeto, 

entende-se que toda participação significativa permite intensificar o processo de 

aprendizagem e que, por meio dos conhecimentos adquiridos e questionamentos do 

aluno, o mesmo acaba por se tornar um agente da sua própria formação.  

Considera-se que essas foram algumas das limitações encontradas durante 

o desenvolvimento dessa pesquisa. Somada a essas, encontram-se as dificuldades 

e contratempos inerentes ao planejamento e construção de um objeto educacional 

utilizando recursos computacionais, uma vez que esses exigem a participação de 

uma equipe multidisciplinar como: pedagogos, matemáticos e cientistas da 

computação, durante todo o processo de desenvolvimento. 

Mesmo com algumas limitações, admite-se que o Collabora cumpriu os 

requisitos relacionados à aprendizagem colaborativa e a CSCL, principalmente, 

apresentou indícios da sua contribuição no processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina de Probabilidade e Estatística, conforme exposto. 

O Collabora é um objeto educacional que estará em constante processo de 

construção e testes, que deverão ocorrer por meio da interação de professores e 

alunos e da sua constante avaliação, para a melhoria contínua e continuidade do 

uso do objeto.  

Vale ressaltar que os resultados apresentados não esgotam o tema e os 

objetivos propostos neste trabalho e, sim, contribuem com as discussões em torno 

do desenvolvimento e aplicação de Objetos Virtuais de Aprendizagem Colaborativa 

e da Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL) no processo de 

ensino e aprendizagem, na disciplina Probabilidade e Estatística no Ensino Superior.  

Espera-se que novas investigações possam ser realizadas a partir da 

presente pesquisa, uma vez que, conforme já relatado, existe uma carência de 

trabalhos que tratam da Educação Estatística em conjunto com as TIC, mais 
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especificamente, no desenvolvimento de novas tecnologias digitais, aplicação em 

ambientes reais e a análise dos resultados. Esses poderiam resultar em avanços 

significativos no desenvolvimento de novas estratégias no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos estatísticos e probabilísticos. 

Outros trabalhos que podem ser realizados que resultariam em novas 

funcionalidades computacionais para o Collabora estão relacionados com a 

aplicação de ontologias  para avaliação automática de mensagens, link e arquivos 

significativos, trabalhos com agentes e uma nova arquitetura computacional para 

desenvolver e avaliar atividades de projetos interdisciplinares e projetos na área de 

Probabilidade e Estatística que tratem de casos reais ou que estejam vinculados a 

uma problemática, que permita ao aluno realizar a interpretação dos valores obtidos 

com os cálculos. Além do aspecto computacional, está relacionado com o enfoque 

na área de ensino da disciplina de Probabilidade e Estatística, uma vez que durante 

a análise dos dados obtidos no Collabora, foi possível perceber que existe uma 

carência na interpretação descritiva dos resultados e algumas dificuldades na 

aplicação correta dos termos estatísticos para a conclusão de um problema.  

Somado a esse, ainda sob o enfoque na área de ensino da disciplina de 

Probabilidade e Estatística, tem-se as seguintes sugestões de trabalhos: análise 

quantitativa mais aprofundada dos dados coletados com o experimento; 

desenvolvimento de mais questões referentes à disciplina de Probabilidade e 

Estatísticas para que o Collabora possa ser considerado um repositório de questões 

para diferentes níveis de ensino; aplicação do objeto educacional em novos 

experimentos e análise de suas contribuições em outras turmas e níveis de ensino. 
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APÊNDICE A - Questionário de Diagnóstico 
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QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO PARA AVERIGUAR A VIABILIDADE DO 

DESENVOLVIMENTO DE UM OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

PARA A DISCIPLINA DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA. 

 

Esse questionário é fonte de pesquisa para o trabalho de doutorado do Curso PPGECT 
(Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia) da UTFPR que tem 
como tema: Objeto Virtual de Aprendizagem Colaborativa (Collabora): Estudo na disciplina 
de Probabilidade e Estatística no Ensino Superior 

Peço por gentileza, que respondam o questionário abaixo. 

1. Curso: ___________________________  

2. Período: ________ 

3. Ano de Ingresso: ________ 

4. Idade: ______ 

5. Sexo: (   ) Feminino    (   ) Masculino 

6. Quais dos seguintes dispositivos você mais utiliza para acessar a internet?  
O Notebook e/ou Desktop 
O Smathphone 
O Tablet 
O Outro.  

7. Como você classifica o seu conhecimento no uso desses dispositivos? 
O Ótimo 
O Bom 
O Regular 
O Ruim 

8. Com que frequência você utiliza esse (s) dispositivo (s)?  
O Diariamente 
O Semanalmente 
O Quinzenalmente 
O Mensalmente 

 
9. Se for diariamente, quantas horas/dia em média você gasta utilizando esse (s) 

dispositivo (s) para acessar a internet? 
O Mais de 8 horas por dia 
O 5 a 8 horas por dia 
O 2 a 4 horas por dia  
O 1 hora ou menos por dia 

 
10. Se for semanalmente, quantas horas/semana em média você gasta utilizando esse 

(s) dispositivo (s) para acessar a internet? 
O Mais de 8 horas por semana 
O 8 a 5 horas por semana 
O 2 a 4 horas por semana  
O 1 hora por ou menos por semana 

 
11. Você geralmente utiliza a internet para entretenimento?  

 
 
      
 

 
 

Muito 
1 2 3 

Pouco 
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12. Você geralmente utiliza a internet para estudo?  
 
 
 
 

 
13. Você geralmente utiliza a internet para a área profissional?  

  
 
 
 

14. Quais modalidades de uso educacional você faz da Internet?  
O Acessar materiais da disciplina 
O Avaliações e entregas de tarefas 
O Interação com o professor 
O Usar jogos e aplicativos educacionais 
O Atividades colaborativas com os colegas 
O Criar apresentações, vídeos e e-mails 
O Outro.  

 
15. Durante a realização de um trabalho em grupo, a troca de informações entre você e 

seus colegas é feita por meio de:  
O Encontros presenciais. 
O Troca de e-mails e mensagens “virtuais” - privado ou em grupo. 
O De uma plataforma virtual (Moodle, GoogleDocs, etc.). 
O Outro.  

 
16. Quantas vezes você se matriculou e cursou a disciplina de estatística?  

O Nenhuma vez  
O Apenas uma vez 
O Duas vezes 
O Três vezes 
O Quatro vezes ou mais 

 
17.  Até o presente momento, como você avaliaria o seu desempenho na disciplina de 

estatística?  
O Ótimo 
O Bom 
O Regular 
O Ruim 

 
18. Qual a importância para o seu aprendizado que a disciplina de estatística possua 

uma ferramenta tecnológica para apoiar as aulas?  
O Muito importante 
O Importante 
O Pouco importante 
O Desnecessário 

 
19. Você acredita que o uso de outras ferramentas de ensino e aprendizagem, tais como 

as tecnologias digitais, poderia apoiar a resolução de atividades estatísticas de 
maneira mais motivadora para os alunos?  

O Sim 
O Não 

 

Muito 
1 2 3 

Pouco 
   

Muito 
1 2 3 

Pouco 
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20. Em sua opinião, seria interessante que o professor fizesse uso de recursos 
tecnológicos de aprendizagem que pudessem auxiliam na reflexão e no aprendizado 
dos conceitos estatísticos? 

O Muito interessante 
O Interessante 
O Pouco interessante 
O Desinteressante 

21. Como você avaliaria o uso de dispositivos móveis, com conexão Internet, que 
possibilitasse a interação entre os alunos e professores de forma colaborativa16?  

O Ótimo 
O Bom 
O Regular 
O Ruim 

                                            
16 Forma colaborativa: quando duas ou mais pessoas trabalham em grupos com objetivos 
compartilhados, auxiliando-se, mutuamente, na construção de conhecimento. 
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APÊNDICE B - Resultados do Questionário de Diagnóstico 
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RESULTADOS OBTIDOS DO QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO  

 

Esse documento apresenta a visualização gráfica do resultado do questionário de 

diagnóstico aplicado para 156 alunos de graduação da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), no Campus da cidade de Ponta Grossa/PR, sendo esse, uma das fontes 

de pesquisa para o trabalho de doutorado do Curso PPGECT (Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciência e Tecnologia) da UTFPR que tem como tema: Objeto Virtual de 

Aprendizagem Colaborativa (Collabora): Estudo na disciplina de Probabilidade e Estatística 

no Ensino Superior. 

 

Figura. 1 - Curso dos participantes 

 
Fonte: Autoria própria 
 
 
 
Figura. 2 - Período dos participantes 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 3 -  Ano de Ingresso dos participantes 

 
Fonte: Autoria própria 
 
 
 
Figura. 4 - Idade dos participantes 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 5 - Sexo dos participantes 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 
Figura. 6 -  Dispositivos mais usados pelos participantes para acessar a internet  

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 7 - Conhecimento dos participantes no uso dos dispositivos 

 
Fonte: Autoria própria 
 
 

 
Figura. 8 - Frequência de uso do(s) dispositivo(s) 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 9 -  Tempo de uso diário 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 

Figura. 10 - Tempo de uso semanal 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 11 - Tempo de uso da internet para entretenimento 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura. 12 - Uso da internet para estudo  

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Figura. 13 - Tempo de uso da internet para a área profissional 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 14 - Modalidades de uso educacional da Internet 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 
Figura. 15 - Troca de informações durante a realização de trabalhos em grupo 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 16 - Número de vezes que se matriculou e cursou a disciplina de Probabilidade e 
Estatística. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 

Figura. 17 -  Avaliação do desempenho na disciplina de Probabilidade e Estatística 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 18 - Importância de uma ferramenta tecnológica para apoiar as aulas da disciplina de 
Probabilidade e Estatística  

 
Fonte: Autoria própria 
 
 

 
 

Figura. 19 - O uso de outras ferramentas de ensino e aprendizagem poderiam apoiar a 
resolução de atividades estatísticas de maneira mais motivadora? 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura. 20 - Seria interessante que o professor fizesse uso de recursos tecnológicos de 
aprendizagem? 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 

Figura. 21 - Avaliação do uso de dispositivos móveis que possibilitasse a interação entre os 
alunos e professores de forma colaborativa 

 

Fonte: Autoria própria 
 

 

 

 



179 

 

 

 

APÊNDICE C - Tutorial do Collabora 
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Tutorial do Collabora 

Esse tutorial apresenta o funcionamento do módulo Chat do objeto Collabora, sendo esse, 

um módulo específico para os alunos.  

 

Figura.  1 - Apresentação do Collabora 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura.  2 - Módulos do Collabora: visão 
geral 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura.  3 - Descrição do Módulo Login 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura.  4 - Tela de login 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  5 - Descrição do Módulo Atividades 
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Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura.  6 - Tela da atividades 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura.  7 - Visão geral das atividades 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura.  8 - Descrição do Módulo Chat 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura.  9 - Área inicial do aluno do Chat 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura.  10 - Informações para o aluno no 
Chat 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura.  11 - Visualização do exercício no 
Chat 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura.  12 - Compartilhamento de arquivos 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura.  13 - Votação e negociação 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura.  14 - Descrição do Módulo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura.  15 - Tela de visualização da 
colaboração 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura.  16  - Avaliação da colaboração 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura.  17 - Análise de mensagens 
significativas 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura.  18 - Nota da colaboração 

 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Título da pesquisa: UM OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA (COLLABORA): 
UM ESTUDO APLICADO À DISCIPLINA DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA NO ENSINO 
SUPERIOR 

Pesquisadora: Eliana C. M. Ishikawa 

Av Monteiro Lobato, s/n - Km 04 - Ponta Grossa - PR 

CEP 84016-210  

Telefone: (42) 3220-4827 

   

Orientador: 

 

Guataçara dos Santos Júnior 

Doutor em Ciências Geodésicas 

Professor do Programa de Pós-Graduação Ensino de 
Ciência e Tecnologia 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus 
Ponta Grossa 

 

Coorientadora: 

 

Simone Nasser Matos 

Doutora em Engenharia Eletrônica e 
Computação 

Professora do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Computação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
Campus Ponta Grossa 

 

Local de realização da pesquisa:  

 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Ponta Grossa 

Endereço, telefone do local: 

Av Monteiro Lobato, s/n - Km 04 - CEP 84016-210 - Ponta Grossa - PR 

Telefone: (42) 3220-4827 

 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

 

1. Apresentação da pesquisa 

Considerando a relevância assumida pela Estatística nas últimas décadas e a Aprendizagem 
Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL), que tem como um dos objetivos, estudar como as 
pessoas podem aprender em grupo com o auxílio do computador, o projeto de Doutorado da 
pesquisadora Eliana C. M. Ishikawa: “FRAMEVOC: UM FRAMEWORK PARA CRIAR E AVALIAR A 
COLABORAÇÃO EM OBJETOS DE APRENDIZAGEM VIRTUAIS COLABORATIVOS”, que será 
desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Ponta Grossa, traz uma 
proposta de um framework capaz de criar e avaliar a colaboração em objetos de aprendizagem 
virtuais colaborativos e, a aplicação deste, na criação de um Objeto Virtual de Aprendizagem 
Colaborativa (OVAC), denominado Collabora para a disciplina de Probabilidade e Estatística no 
Ensino Superior. 

 

2. Objetivos da pesquisa 

O projeto tem como objetivo avaliar as contribuições que o Objeto Virtual de Aprendizagem 
Colaborativa, denominado Collabora, poderá trazer para a avaliação da colaboração na disciplina de 
Probabilidade e Estatística no Ensino Superior. 

 

3. Participação na pesquisa 

 

A participação iniciará com a apresentação do projeto pela pesquisadora, dos objetivos e dos 
procedimentos que serão adotados durante o semestre, tais como: o desenvolvimento das atividades 
colaborativas em grupo, como parte da avaliação da disciplina de Probabilidade e Estatística, 
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conteúdos que poderão ser abordados nas atividades propostas, procedimentos de avaliação, o 
preenchimento do termo de consentimento, entre outros que se fizerem necessários.  

Na sequência, os alunos deverão formar grupos de trabalho (de no mínimo dois e no máximo 
quatro alunos). Espera-se que essa composição seja a mesma até o término de todas as atividades 
em grupo da disciplina. 

Os grupos e seus respectivos integrantes serão previamente cadastrados no Collabora para que 
possam ter acesso às atividades colaborativas que estarão disponíveis nas próximas etapas. 

A segunda etapa trata-se de uma Atividade Piloto, na qual será realizada a apresentação do 
Collabora, das principais funcionalidades e as instruções para a utilização da ferramenta. Essa etapa 
se faz necessária para que os alunos conheçam melhor o funcionamento do objeto e comecem a 
interagir com os seus pares, será aplicada uma atividade piloto em grupo, contendo exercícios 
gerados pelo próprio objeto virtual, os quais serão previamente selecionados pela pesquisadora, 
estando esses de acordo com o conteúdo já explicado pelo professor durante as aulas regulares da 
disciplina.  

Na terceira etapa, os mesmos grupos que participaram na realização da aula piloto irão participar 
das atividades colaborativas virtuais. Diferentemente da primeira (atividade piloto), as atividades 
colaborativas virtuais serão realizadas pelos grupos em horários diferentes daqueles destinados às 
atividades em sala de aula. Assim, os alunos farão uso do Collabora como ferramenta de apoio e as 
atividades realizadas irão compor a nota final da disciplina de Estatística juntamente com as demais 
avaliações definidas pelo professor. 

As atividades que serão aplicadas no decorrer do semestre letivo, assim como a quantidade de 
exercícios, conteúdos, valores e prazos de entrega, serão definidos em conjunto com o professor da 
disciplina, tendo como base o plano de ensino da disciplina de Estatística. Cabe ressaltar que a 
comunicação entre os membros do grupo deverá ser feita somente por meio do Collabora. 

Durante a execução das atividades da pesquisa, as aulas poderão ser gravadas e/ou filmadas, 
sendo os registros utilizados, exclusivamente, para fins de análise dos resultados obtidos no seu 
desenvolvimento.  

Na quarta etapa, será realizada a avaliação das atividades colaborativa dos grupos. A avaliação 
da colaboração será feita de forma individual e por grupo, por meio da utilização de índices de 
colaboração e participação propostas por Ferraz et al. (2015), e outros critérios apresentados por 
Pietruchinski e Pimentel (2015), Khandaker; Soh (2010) e Dascalu et al. (2010) e que foram 
adaptadas para atender os propósitos desse trabalho, além das observações da pesquisadora e do 
professor da disciplina.  

4. Confidencialidade 

 

As imagens e os dados obtidos serão arquivados em um banco de dados de acesso restrito 
(somente a pesquisadora terá acesso), ficarão em segredo, sendo garantido o sigilo dos dados, 
mesmo na apresentação dos resultados. As atividades também serão fotografadas, de forma que as 
fotos serão utilizadas exclusivamente para fins da pesquisa. 

 

5. Benefícios 

Entre os benefícios, espera-se que o uso do Collabora se torne um objeto educacional para 
atender professores e alunos. Do ponto de vista do professor, estima-se que o mesmo possa acessar 
recursos que o auxiliem no gerenciamento da disciplina de Probabilidade e Estatística, na gestão dos 
exercícios e atividades, na identificação dos conteúdos que os alunos apresentem mais dificuldades 
e, também, no processo colaborativo. 

Considerando os alunos, o objeto proposto irá favorecer a colaboração e proporcionar melhorias 
no processo de aprendizagem dos conteúdos estatísticos, uma vez que os mesmos terão à 
disposição um objeto que permitirá realizar atividades em grupo, mobilidade para desenvolver as 
atividades, a interação e colaboração com seus pares, entre outros. 

 

6. Critérios de inclusão e exclusão 
 

6a) Inclusão: 
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Os participantes da pesquisa foram escolhidos por serem alunos do 2º período do curso de 
graduação em Engenharia da Produção e, por estarem matriculados na disciplina de Estatística, 
ministrada pelo Prof. Dr. Guataçara dos Santos Júnior. 
 
6b) Exclusão:  

Não existe exclusão por parte da pesquisa, somente no caso de desistência do aluno em 
cursar a disciplina de Estatística no período corrente. 

 
7. Ressarcimento ou indenização 

Caso seja de seu interesse a participação nesta pesquisa, esclarecemos que não haverá 
nenhuma compensação financeira.  

 
B) CONSENTIMENTO (do sujeito da pesquisa ou do responsável legal - neste caso, anexar 
documento que comprove parentesco/tutela/curatela). 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas 
claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na pesquisa e, 
adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza e benefícios deste estudo.  

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi participar deste estudo.  

Nome completo:__________________________________________________________ 

RG:____________________ Data de Nascimento:___/___/____ Telefone:_______________ 

Endereço:____________________________________________________CEP:_______________ 

Cidade:________________________ Estado: __________________ 

Assinatura: 

________________________________ 

Data: ___/___/______ 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter 
respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
 
Para todas as questões relativas ao estudo poderão se comunicar com a pesquisadora Eliana C. M. 
Ishikawa, via e-mail: eishikawa@utfpr.edu.br. 

 

 

 

 

Rubrica do Pesquisador                                              Rubrica do sujeito de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Data: ___/___/______. 

Nome completo: Eliana Cláudia Mayumi Ishikawa  

mailto:eishikawa@utfpr.edu.br
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APÊNDICE E - Atividade Piloto 
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Objeto Virtual de Aprendizagem Colaborativa 

 

ATIVIDADE PILOTO 

 

Ementa: Introdução à Estatística - Conteúdo: Visão Geral 

1. Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S), no modelo somatório, acerca dos 
aspectos gerais da Estatística: 
 

a) A palavra estatística deriva do grego status (que significa "estado"). 

b) A Estatística, em seu início, lidava com aspectos relacionados a um estado ou país. 

c) A compilação de dados e gráficos é utilizada, desde o início do uso da Estatística, e ainda 
é de extrema importância na atualidade. 

d) Nos dias atuais, a Estatística é de ampla utilidade apenas para estudantes da área de 
Ciências Exatas, visto sua complexidade e pouca aplicação cotidiana. 

e) Taxa de desemprego, taxa de natalidade e taxa de inflação são exemplos de pesquisas 
que utilizam dados estatísticos. 

Ementa: Introdução à Estatística - Conteúdo: Tipo de Dados 

 

2. Assinale a (s) proposição (ões) CORRETA (S), no modelo somatório, acerca dos 
aspectos gerais da Estatística: 

a) A natureza dos dados amostrais pode afetar grandemente os métodos estatísticos. 

b) Amostra e População estão sempre relacionadas. 

c) Parâmetro e Estatística são medidas numéricas que descrevem características de uma 
amostra e de uma população, respectivamente. 

d) Só existe uma natureza de dados e esta é sempre numérica. 

e) Existem os Dados Quantitativos e os Dados Qualitativos, este último subdividido em 
Dados Discretos e Dados Contínuos. 
Ementa: Introdução à Estatística - Conteúdo: Tipo de Dados 

 

3. Assinale a (s) proposição (ões) CORRETA (S), no modelo somatório, acerca dos 
tipos de dados: 

a) Na aplicação da estatística a problemas reais, o nível de mensuração de dados é um fator 
importante na determinação de qual procedimento deve se usar. 

b) Respostas de sondagem de sim, não é indeciso são exemplos de nível nominal de 
mensuração. 

c) Notas de avaliação no molde A, B, C, D e são exemplos de dados no nível intervalar de 
mensuração. 

d) Os dados estão no nível ordinal de mensuração e podem estar arranjados em alguma 
ordem. 

e) No nível intervalar de mensuração, a diferença entre quaisquer dois valores não é 
significativa. 
Ementa: Introdução à Estatística - Conteúdo: Planejamento da pesquisa 
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4. Assinale a (s) proposição (ões) CORRETA (S), no modelo somatório, acerca do 
planejamento de experimentos: 

a) Os métodos estatísticos são direcionados pelos dados estatísticos. 

b) Os dados utilizados na estatística são oriundos apenas de fontes empíricas ou 
experimentais. 

c) Em um experimento, aplica-se algum tratamento sobre o objeto de estudo, de modo a 
observar os efeitos causados no mesmo. 

d) Em um estudo observacional, tenta-se não modificar os sujeitos objetos de estudo, de 
forma a apenas medir e observar as suas características específicas. 



191 

 

 

APÊNDICE F - Formulário de apontamentos 
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FORMULÁRIO DE APONTAMENTOS - ATIVIDADE PILOTO 

 

CONTEÚDO: Tipo de Dados, Pensamento crítico e Planejamento da pesquisa 
       

 

DATA: 14/03/2017    HORA: 10h20min - 12       LOCAL: Laboratório 4 - DAINF  

 

OBJETIVO: Levantar dados preliminares referentes às correções técnicas e das eventuais 
dificuldades dos alunos no uso da ferramenta. 

 

 

Tecnologia utilizada: 

 

Descrição do problema (O quê? Quando? Como?) 

 

Computador   

Tablet  

Celular  

 

 

Tecnologia utilizada: 

 

Descrição do problema (O quê? Quando? Como?) 

 

Computador   

Tablet  

Celular  

 

 

Tecnologia utilizada: 

 

Descrição do problema (O quê? Quando? Como?) 

 

Computador   

Tablet  

Celular  

 

 

Tecnologia utilizada: 

 

Descrição do problema (O quê? Quando? Como?) 

 

Computador   

Tablet  

Celular  
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APÊNDICE G - Relatório de rendimento semestral da disciplina de Probabilidade e 
Estatística 
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1º Bimestre - Atividades de 01 a 07 

 

 Código 
do 

Aluno 

Grupo Score 
(disciplina) 

Score 
Médio - 

B1 

Média mens. 
significativa - 

B1 

Média 
colaboração - 

B1 

Nível médio de 
colaboração - B1 

A21 Grupo 2 6,7 85 32,19 0,25 Baixa colaboração 

A22 Grupo 2 1,4 85 47,24 0,31 Média colaboração 

A42 Grupo 2 0 85 37,84 0,26 Média colaboração 

A51 Grupo 2 3,6 85 46,08 0,25 Média colaboração 

  
A47 Grupo 3 6,4 93 28,50 0,26 Média colaboração 

A48 Grupo 3 2,9 93 34,88 0,19 Baixa colaboração 

A50 Grupo 3 8,3 93 43,43 0,32 Média colaboração 

A56 Grupo 3 8,1 93 35,81 0,21 Baixa colaboração 

  
A24 Grupo 4 4,3 74 35,68 0,25 Média colaboração 

A28 Grupo 4 2,1 86 24,65 0,15 Baixa colaboração 

A33 Grupo 4 4,3 86 44,66 0,34 Média colaboração 

A46 Grupo 4 3,1 86 40,81 0,27 Média colaboração 

  
A23 Grupo 5 0 25 9,13 0,06 Baixa colaboração 

A31 Grupo 5 4,3 56 39,91 0,28 Média colaboração 

A32 Grupo 5 4,6 57 33,56 0,22 Baixa colaboração 

A53 Grupo 5 2,1 49 28,36 0,15 Baixa colaboração 

  
A44 Grupo 6 1,4 87 42,91 0,27 Média colaboração 

A55 Grupo 6 1,4 87 41,91 0,21 Baixa colaboração 

A57 Grupo 6 4,3 87 40,53 0,22 Baixa colaboração 

A58 Grupo 6 4,4 87 50,81 0,30 Média colaboração 

  
A29 Grupo 7 6,4 80 43,81 0,26 Média colaboração 

A30 Grupo 7 0 52 13,59 0,10 Baixa colaboração 

A43 Grupo 7 2,1 23 11,90 0,04 Baixa colaboração 

A62 Grupo 7 8,1 80 42,93 0,46 Média colaboração 

  
A38 Grupo 8 6,7 57 8,00 0,17 Baixa colaboração 

A45 Grupo 8 5 57 37,88 0,31 Média colaboração 

A61 Grupo 8 3,6 57 21,40 0,23 Baixa colaboração 

  
A37 Grupo 9 3,3 78 36,61 0,28 Média colaboração 

A49 Grupo 9 3,4 78 48,59 0,29 Média colaboração 

A52 Grupo 9 1,4 78 31,09 0,29 Média colaboração 

  
A40 Grupo 10 2,3 73 43,10 0,30 Média colaboração 

A35 Grupo 10 0 73 30,95 0,07 Baixa colaboração 

A41 Grupo 10 0 73 27,49 0,21 Baixa colaboração 

  
A26 Grupo 11 0 0 0 0 Baixa colaboração 

A34 Grupo 11 0,7 56 31,27 0,40 Média colaboração 

A39 Grupo 11 2,1 56 4,76 0,02 Baixa colaboração 

A54 Grupo 11 7,1 56 21,43 0,14 Baixa colaboração 

              
A27 Grupo 12 3,3 93 30,02 0,18 Baixa colaboração 

A59 Grupo 12 4,3 93 33,85 0,22 Baixa colaboração 

A60 Grupo 12 7,1 93 40,83 0,40 Média colaboração 

A63 Grupo 12 5,7 93 35,32 0,21 Baixa colaboração 

       2º Bimestre - Atividades de 08 a 10 
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 Código 
do 

Aluno 

Grupo Score 
(disciplina) 

Score 
Médio - 

B2 

Média mens. 
significativa - 

B1 

Média 
colaboração - 

B2 

Nível médio de 
colaboração - B2 

A21 Grupo 2 6 83 40,06 0,24 Baixa colaboração 

A22 Grupo 2 6,7 83 51,52 0,39 Média colaboração 

A42 Grupo 2 0 0 0,00 0,00 Baixa colaboração 

A51 Grupo 2 9,3 83 66,40 0,37 Média colaboração 

  
A47 Grupo 3 8,1 89 34,29 0,36 Média colaboração 

A48 Grupo 3 8,3 89 16,11 0,13 Baixa colaboração 

A50 Grupo 3 9,7 89 39,88 0,28 Média colaboração 

A56 Grupo 3 9,4 89 38,53 0,27 Média colaboração 

  
A24 Grupo 4 6,6 84 39,93 0,18 Baixa colaboração 

A28 Grupo 4 6,9 84 27,69 0,10 Baixa colaboração 

A33 Grupo 4 7,1 84 64,06 0,39 Média colaboração 

A46 Grupo 4 7,4 84 55,87 0,33 Média colaboração 

  
A23 Grupo 5 6 74,00 22,45 0,15 Baixa colaboração 

A31 Grupo 5 7,4 74,00 34,35 0,33 Média colaboração 

A32 Grupo 5 9,4 74,00 58,19 0,33 Média colaboração 

A53 Grupo 5 7,7 49 33,55 0,18 Baixa colaboração 

              
A44 Grupo 6 8,6 91 49,33 0,28 Média colaboração 

A55 Grupo 6 8,9 91 52,90 0,22 Baixa colaboração 

A57 Grupo 6 3,7 91 39,02 0,21 Baixa colaboração 

A58 Grupo 6 6,6 91 48,79 0,29 Média colaboração 

  
A29 Grupo 7 8,6 33 19,05 0,08 Baixa colaboração 

A30 Grupo 7 6,3 33 8,45 0,05 Baixa colaboração 

A43 Grupo 7 3,3 33 14,75 0,07 Baixa colaboração 

A62 Grupo 7 7,7 33 14,36 0,14 Baixa colaboração 

  
A38 Grupo 8 3,4 32 3,92 0,07 Baixa colaboração 

A45 Grupo 8 10 97 63,29 0,64 Boa colaboração 

A61 Grupo 8 8,6 97 33,32 0,29 Média colaboração 

  
A37 Grupo 9 4,6 0 0 0 Baixa colaboração 

A49 Grupo 9 2,9 0 0 0 Baixa colaboração 

A52 Grupo 9 6,6 0 0 0 Baixa colaboração 

  
A40 Grupo 10 8,6 75 40,63 0,51 Boa colaboração 

A35 Grupo 10 4,4 75 32,79 0,37 Média colaboração 

A41 Grupo 10 0 75 25,95 0,13 Baixa colaboração 

  
A26 Grupo 11 0 0 0 0 Baixa colaboração 

A34 Grupo 11 0 31 33,33 0,33 Média colaboração 

A39 Grupo 11 0,3 31 0 0 Baixa colaboração 

A54 Grupo 11 1,1 31 0 0 Baixa colaboração 

  
A27 Grupo 12 6,6 85 44,38 0,19 Baixa colaboração 

A59 Grupo 12 7,7 85 45,12 0,37 Média colaboração 

A60 Grupo 12 8,6 85 37,22 0,22 Baixa colaboração 

A63 Grupo 12 3,9 85 37,49 0,22 Baixa colaboração 
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ANEXO A - Plano de Aula da disciplina de Probabilidade e Estatística 
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PLANO DE ENSINO  

 

CURSO 
Curso Superior de Engenharia de 
Produção 

MATRIZ 77 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Criação do curso dada pela Resolução n. 158/09 - COEPP de 
11/12/2009. 
Reconhecimento do curso conforme Portaria 75/15 - MEC de 
29/01/2015. 

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

 
CÓDIGO 

PERÍODO CARGA HORÁRIA (horas) 

Probabilidade e Estatística EP32D 2º 
AT AP APS AD APCC Total 

55 - 5 - - 60 h 

PRÉ-REQUISITO Não há. 

EQUIVALÊNCIA Não aplicável. 

OBJETIVOS: 
Desenvolver o raciocínio probabilístico e fornecer conhecimentos básicos para a compreensão 
adequada de métodos estatísticos, visando sua aplicação na análise e resolução dos problemas da 
área da ciência da computação e das engenharias. 

EMENTA 
Elementos de Probabilidade. Variáveis Aleatórias. Distribuição de Probabilidade. Inferência 
Estatística. Estimação. Testes de Hipóteses. Controle Estatístico de Processo (CEP). Análise da 
Variância. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

ITEM EMENTA  CONTEÚDO  

1 Introdução à Estatística 

Visão geral  
Tipos de dados  
Pensamento crítico Planejamento da pesquisa  
Resumo e gráficos de dados.  

2 
Estatísticas para descrição, 
exploração e comparação de dados 

Visão geral  
Medidas de tendência central  
Medidas de dispersão ou variação  
Medidas de posição   
Distribuição de frequências  
Análise exploratória de dados.  

3 Elementos de probabilidade 

Probabilidade - Conceitos básicos.  
Espaço amostral.  
Eventos - Operações com eventos, eventos 
mutuamente exclusivos.  
Probabilidade sobre o enfoque estatístico, clássico e 
axiomático.  
Probabilidade condicional.  
Eventos independentes.  

4 Variáveis aleatórias 

Variáveis aleatórias - Conceito, função de 
probabilidade, função densidade de probabilidade, 
função de distribuição acumulada.  
Expectância e variância de variáveis aleatórias, 
propriedades.  

5 Distribuição de probabilidade 

Distribuição de probabilidade de V. A. discretas.   
Distribuição de probabilidade de V. A. Contínuas: 
Uniforme, Normal, Qui - Quadrado, T de Student. 
Cálculo de probabilidade sob a curva normal e 
Aproximação da binomial para Normal.  

  

Ministério da Educação   
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ   

Campus Ponta Grossa     
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6 Estimação 

Estimativa de uma média populacional (estimativa 
pontual, margem de erro, estimativa intervalar e 
tamanho de amostras.  
Estimativa de uma proporção populacional (estimativa 
pontual, margem de erro, estimativa intervalar e 
tamanho de amostras.  
Estimativa de uma variância populacional (estimativa 
pontual, estimativa intervalar e tamanho de amostras. 

7 Testes de hipóteses 

Hipótese estatística.  
Erro tipo I e tipo II.  
Região crítica.   
Teste unilateral e bilateral.  
Teste de uma afirmativa sobre uma média.  
Teste de uma afirmativa sobre uma proporção.  
Teste de uma afirmativa sobre o desvio-padrão.  
Inferências sobre duas proporções.  
Inferências sobre duas médias: amostras 
independentes.  
Inferências a partir de amostras dependentes.  
Comparação da variação de duas amostras.  

8  Análise de variância Experimentos com um fator.  

PROFESSOR  TURMA  

Guataçara dos Santos Júnior  EP32D 

 

ANO/SEMESTRE  CARGA HORÁRIA (aulas)  

2016.1  
AT  AP  APS  AD  APCC  Total  

76    6      82  

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: 
Atividades à Distância, APCC: Atividades Práticas como Componente Curricular.  

DIAS DAS AULAS PRESENCIAIS  

Dia da semana  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  

  38  38   -  -  -  - 

  

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO)   

Dia/Mês ou 
Semana ou 

Período 
Conteúdo das Aulas  

Número de 
Aulas  

Mar/06 Apresentação plano de ensino e da disciplina 2 

Mar/07 Apresentação do sistema Collabora 2 

Mar/13 
Visão geral; Tipos de dados; Pensamento crítico; Planejamento da 
pesquisa. 

2 

Mar/14 Prática com o sistema Collabora  2 

Mar/20 Medidas de tendência central  2 

Mar/21 Medidas de dispersão ou variação 2 

Mar/27 Medidas de dispersão ou variação  2 

Mar/28 Medidas de posição 2 

Abr/03 Medidas de posição  2 

Abr/04 Análise exploratória de dados  2 

Abr/04 1a APS 2 

Abr/10 
Estimativa de uma média populacional (estimativa pontual, margem de 
erro, estimativa intervalar e tamanho de amostras) 

2 

Abr/11 
Estimativa de uma média populacional (estimativa pontual, margem de 
erro, estimativa intervalar e tamanho de amostras) 

2 

Abr/17 
Estimativa de uma média populacional (estimativa pontual, margem de 
erro, estimativa intervalar e tamanho de amostras) 

2 

Abr/18 Estimativa de uma média populacional (estimativa pontual, margem de 2 
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erro, estimativa intervalar e tamanho de amostras) 

Abr/24 
Estimativa de uma média populacional (estimativa pontual, margem de 
erro, estimativa intervalar e tamanho de amostras) 

2 

Abr/25 
Estimativa de uma média populacional (estimativa pontual, margem de 
erro, estimativa intervalar e tamanho de amostras) 

2 

Abr/25 2a APS  2 

Mai/02 Primeira Prova  2 

Mai/08 Vistas da primeira prova 2 

Mai/09 Teste de hipóteses: fundamentos 2 

Mai/15 Teste de hipóteses: fundamentos 2 

Mai/16 
Hipótese estatística; Erro tipo I e tipo II; Região crítica; Teste unilateral e 
bilateral.  

2 

Mai/22 Teste de uma afirmativa sobre uma média.  2 

Mai/23 Teste de uma afirmativa sobre uma média.  2 

Mai/29 Teste de uma afirmativa sobre uma proporção.  2 

Mai/30 Teste de uma afirmativa sobre o desvio-padrão.  2 

Jun/05 Teste de uma afirmativa sobre o desvio-padrão.  2 

Jun/06 Inferências sobre duas médias: amostras dependentes. 2 

Jun/12 Inferências sobre duas médias: amostras independentes. 2 

Jun/13 Comparação da variação de duas amostras. 2 

Jun/19 Comparação da variação de duas proporções. 2 

Jun/20 Comparação da variação de duas proporções. 2 

Jun/20 3a APS 2 2 

Jun/26 Segunda prova 2 2 

Jun/27 Vistas da segunda prova. 2 

 PROCEDIMENTOS DE ENSINO  

AULAS TEÓRICAS  

Aulas expositivas e dialogadas nas quais poderão ser utilizados recursos didáticos: multimídia, 
computador, Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e Collabora, entre outros que se fizerem 
necessários. 

AULAS PRÁTICAS  

Não estão previstas aulas práticas para esta disciplina. 

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS  

 As APS serão oferecidas através de listas de exercícios e serão desenvolvidas individualmente por 
cada aluno.  

ATIVIDADES À DISTÂNCIA  

ATIVIDADES PRÁTICAS COMO COMPONENTE CURRICULAR  

Não estão previstas 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

A aprovação dar-se-á por nota final, proveniente de avaliações realizadas ao longo do semestre 
letivo e por frequência. Considerar-se-á aprovado na disciplina o aluno que tiver frequência igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento) e nota final igual ou superior a 6,0 (seis), consideradas 
todas as avaliações previstas no Plano de Aula. Ao longo do semestre será realizada pelo menos 
uma avaliação substitutiva, de forma que o aluno possa recuperar alguma (as) das avaliações do 
semestre. 
Os fatores de ponderação da nota final serão:  
Duas avaliações individuais (P1, P2), todas valendo 10 pontos e com o mesmo peso no cômputo da 
média semestral, bem como será realizada uma reavaliação (P3) no final do semestre contemplando 
o conteúdo abordado neste plano de ensino. A P3 substituirá a menor de P1 e P2.  
30% de P1 e de P2 serão compostos pelas APS os outros 70% dizem respeito à nota das questões 
resolvidas no dia da primeira prova e da segunda prova;  
A Segunda Chamada poderá incluir todo o conteúdo do semestre e não apenas a da avaliação que o 
aluno faltou.  
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As APS serão oferecidas através de listas de exercícios e serão desenvolvidas individualmente por 
cada aluno:  
  

1ª APS: Visão geral; Tipos de dados; Pensamento crítico; Planejamento da pesquisa; Medidas de 
tendência central; medidas de variação; 

Medidas de posição e Análise exploratória de dados - 2 aulas 

2ª APS: Estimativa de uma média populacional; estimativa de uma proporção populacional; 
estimativa de variância populacional - 02 aulas 

3ª APS: Testes de hipóteses - 2 aulas 
 

  

REFERÊNCIAS  

Referências Básicas:  
MORETTIN, L. G. Estatística Básica - Probabilidade, 7ª ed, São Paulo, Makron Books, 1999.  
MORETTIN, L. G. Estatística Básica - Inferência, São Paulo, Makron Books, 2000.  
TRIOLA, Mário F. Introdução à estatística. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

Referências Complementares:  
MILONE, G. Estatística Geral e Aplicada, São Paulo, Thomson, 2004.  
SPIEGEL, M. Estatística, Tradução: Pedro Consentino, 3ª ed, São Paulo, Makron Books,1993.  
LAPPONI, J. C., Estatística usando Excel, São Paulo, Lapponi treinamento e editora, 2000.  
BERENSON, Mark L.; STEPHAN, David; LEVINE, David M.; KREHBIEL, Timothy C. Estatística: 
teoria e aplicações usando Microsoft Excel em português. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  
DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística: para engenharia e ciências. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2006.  

  


