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RESUMO 

Este trabalho apresenta a experiência vivenciada na concepção e 
desenvolvimento de um software educacional interativo para ensino de 
elementos de estatística a partir de uma integração colaborativa e multidisciplinar 
na disciplina-projeto “PRE 408 - TICs na Prática Docente”, da Universidade 
Federal de Viçosa. Visando a transformação e expansão dos modelos de ensino, 
planejou-se auxiliar o aprendizado dos alunos da UFV, em uma das disciplinas 
com elevado índice de reprovação: “EST 103 – Elementos de Estatística”, com 
o uso das tecnologias educacionais a distância. A partir do conhecimento dos 
discentes envolvidos, advindos de diferentes áreas, desenvolveu-se um software 
educacional interativo focado nas dificuldades dos alunos, através de uma 
metodologia participativa e inovadora. O programa fornece instruções passo-a-
passo, textos e gráficos motivadores, botões de ajuda, exercícios 
contextualizados, além da identificação e correção imediata de erros. Pela 
primeira vez nos últimos cinco anos a nota percentual média em EST 103 
superou 60%, o que aponta notável melhora no rendimento dos alunos que 
usaram o material didático criado. 
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Introdução 

A partir do edital Edital nº 015/2010/CAPES - Fomento ao Uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos Cursos de Graduação, e 
diante da necessidade de mudanças urgentes nos currículos e nas metodologias 
pedagógicas, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) vem fomentando o 
envolvimento maior dos docentes e discentes no sentido de utilizar o potencial 
das TICs para o processo de ensino aprendizagem semipresencial e a distância 
nas mais diferentes áreas do conhecimento. 

A disciplina-projeto “PRE 408 - TICs na Prática Docente” foi criada na UFV 
para cumprir um papel estratégico nesse sentido, ao proporcionar aos seus 
estudantes um espaço para desenvolver projetos, debater, refletir e aprender 
sobre as possibilidades de utilização das tecnologias em práticas pedagógicas 
inovadoras. Relata-se aqui a experiência inovadora vivenciada pelo Grupo de 
Trabalho (GT) formado por estudantes e docentes envolvidos na disciplina 
durante seu oferecimento no primeiro semestre de 2017. Tal experiência 
constitui-se na integração e multidisciplinar do GT para a criação de materiais 
didáticos de Educação a Distância (EAD) a serem utilizados na disciplina “EST 
103 - Elementos de Estatística”. 

Na UFV, a disciplina EST 103 aborda tópicos básicos da área de 
estatística e está na grade curricular obrigatória de quatro cursos de graduação: 
Ciências Sociais, Economia Doméstica, Geografia e Medicina Veterinária. O 
elevado índice de reprovações na  referida disciplina sempre foi preocupante. De 
2012 a 2016 a nota média dos estudantes matriculados era menor que 55 pontos 



em 100 em todas as turmas, o que comprova que grande parte dos alunos 
apresentava um baixo rendimento. Até então, as TICs jamais haviam sido 
utilizadas no processo de ensino-aprendizagem na disciplina.  

Tópicos de estatística possuem um caráter verdadeiramente 
multidisciplinar, uma vez que as técnicas estatísticas são ferramentas aplicadas 
para análise de dados nas mais diversas áreas. A multidisciplinaridade também 
está presente no processo de elaboração de conteúdos para cursos de EAD, o 
qual exige o empenho de uma equipe com indivíduos com conhecimento nas 
áreas de informática, comunicação, pedagogia, arte gráfica, etc. Assim, o 
desenvolvimento de materiais didáticos de EAD sobre estatística levanta 
importantes questionamentos. Como promover a cooperação entre os variados 
profissionais para a criação do material didático? Como os futuros professores 
poderão se preparar para aplicar as TICs na criação de recursos interativos 
sobre complexos conteúdos multidisciplinares? 

Os objetivos 

  Desenvolver um material didático relativo aos conteúdos básicos da 
disciplina EST 103, na forma de um software educacional com 
exercícios interativos; 

  Utilizar uma metodologia participativa e inovadora para criação, 
aplicação, e avaliação de material didático de EAD, envolvendo uma 
equipe multidisciplinar, no âmbito da disciplina-projeto PRE 408. 

  Desenvolver um material aplicável nas modalidades de ensino 
presencial, semipresencial e a distância através do ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) da UFV.  

Exemplos de efetiva produção de materiais didáticos 

         O software de exercícios interativos sobre tópicos de estatística, no 
formato .swf, e suas instruções de utilização, num arquivo de formato .pdf, foram 
disponibilizados para download aos estudantes da disciplina EST 103 por meio 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFV, o PVANet.  

O software foi criado em quatro módulos, relacionados aos quatro 
diferentes cursos dos alunos de EST 103, compondo um total de 28 atividades 
distribuídas em 102 diferentes telas (exemplos na Figura 1) que abordam 
instruções de uso, exercícios, textos informativos, figuras e dicas de estudo. As 
funcionalidades do programa serão descritas mais adiante. Cada módulo 
apresenta aplicações profissionais da estatística e auxilia o estudante no passo 
a passo da resolução de exercícios interativos contextualizados sobre tópicos da 
estatística básica, como por exemplo eventos complementares, eventos 
independentes, eventos mutuamente exclusivos, probabilidade condicional, 
distribuição binomial, distribuição de Poisson, entre outros. A estruturação do 
passo a passo de cada exercício segue a abordagem ISEE (Identify, Set Up, 
Execute and Evaluate) descrita por Young e Freedman (2012). 



 
Figura 1: Algumas telas do software educacional interativo criado. 

Qualidade de produção dos materiais didáticos 

         O GT contou com a disponibilidade da estrutura que a Coordenadoria de 
Educação Aberta e Distância (Cead) da UFV fornece, através do apoio técnico 
de funcionários, estagiários e ex-estagiários do Setor de Desenvolvimento em 
Flash, o qual atua na programação de jogos, laboratórios virtuais, simulações e 
outros recursos interativos audiovisuais. O diagnóstico da situação-problema foi 
realizado através de uma pesquisa exploratória utilizando o método qualitativo, 
mediante a aplicação de questionários semiestruturados. O levantamento de 
dados, a concepção e a estruturação do software interativo contaram com o 
conhecimento multidisciplinar dos estudantes da PRE 408: quatro graduandos 
em Ciências Sociais, uma em Letras, um em Economia, dois em Engenharia Civil 
e uma em Pedagogia (destes nove estudantes, oito já haviam cursado 
disciplina(s) de estatística na graduação). Correções gramaticais dos textos 
foram realizadas pela graduanda em Letras. As interfaces gráficas das 
sequências de telas foram elaboradas por um designer gráfico da Cead. Os 
algoritmos e a arquitetura interna do programa foram elaborados por um dos 
alunos da PRE 408 que já havia atuado como estagiário na Cead, através da 
plataforma Adobe Flash Professional CS5 e da linguagem orientada a objetos 
ActionScript 3.0. O projeto também contou com a orientação de um professor da 
Cead, dois professores do Departamento de Ciências Sociais, um do 
Departamento de Geografia, um do Departamento de Veterinária, um do 
Departamento de Economia Doméstica, um do Departamento de Engenharia 
Civil, dois do Departamento de Comunicação Social, dois do Departamento de 
Estatística da UFV além da monitora da disciplina de Estatística.  
Descrição do sistema de produção dos materiais didáticos 

Para produção do software interativo, o GT seguiu os seguintes passos: 
- 1º passo: Seleção dos recortes temáticos em estatística em que os 

alunos apresentavam maior dificuldade de compreensão. Foram entrevistados 
dois professores e uma monitora de EST 103. Foram aplicados questionários a 
61 estudantes que estavam cursando ou já haviam cursado a disciplina. 

- 2º Passo: Busca por contextualizações para os tópicos de estatística 
selecionados no passo anterior, com base nos quatro cursos de graduação dos 



futuros usuários do programa. Fez-se contato com docentes dos departamentos 
dos quatro cursos. Em trabalho conjunto, foram construídas listas de exemplos 
contextualizados de aplicações dos tópicos selecionados no passo anterior e 
textos motivadores que relacionam a estatística a cada curso. 

- 3º Passo: Definição da estrutura do software e concepção dos conteúdos 
de cada etapa, a qual foi apresentada e criticada pelos professores. 

- 4º Passo: Criação do passo a passo de resolução de cada exercício. 
- 5º Passo: Criação da interface gráfica e implementação do software 

e  suas rotinas de cálculo, na plataforma Adobe Flash Professional CS5.  
- 6º Passo: Incorporação de botões de ajuda, textos motivadores, painéis 

de dicas, telas de instruções, identificadores de erros, sugestões de correções e 
outras funcionalidades que de fato fazem do software um recurso interativo. 

- 7º Passo: Testes do software pelos membros da equipe, pelos 
professores e pela monitora de EST 103, seguidos das correções finais. 

Durante todo o processo, o GT se reunia na sala interativa da Cead para 
apresentação e discussão dos progressos alcançados, a fim de potencializar o 
aproveitamento da interdisciplinaridade dos estudantes e discentes envolvidos. 
Descrição do uso de tecnologias na produção dos materiais 

Para o levantamento de opiniões de professores e das necessidades dos 
usuários dos materiais didáticos a serem desenvolvidos, foram utilizados 
formulários online para compartilhamento e preenchimento de questionários, e 
recursos de gravação de áudio de entrevistas semiestruturadas. Os resultados 
foram transferidos para planilhas eletrônicas e representados graficamente. Os 
textos motivadores, exercícios e roteiros de desenvolvimento de modelos foram 
criados com editores colaborativos online de textos e slides. O software foi 
implementado na plataforma Adobe Flash Professional CS5 e a interface gráfica 
foi criada em programas de edição de imagens bidimensionais. Os encontros 
presenciais dos professores e alunos da PRE 408 foram na Sala Interativa da 
Cead, onde puderam usufruir de toda sua infraestrutura. Os arquivos produzidos 
pela equipe foram compartilhados no PVANet. Formulários online foram 
empregados para avaliar opiniões dos estudantes após o uso do material 
didático criado. Os resultados foram submetidos a análises estatísticas no 
programa R, a fim de se verificar a contribuição do software para o avanço do 
ensino semipresencial e a distância. 
Justificativa da adequada escolha da mídia em função dos conteúdos dos 
materiais didáticos 

O processo de solução de muitas das situações-problema na área de 
Estatística exige do estudante a criação de esquemas, a aplicação de 
formulações matemáticas e a realização de longas rotinas de cálculo. O software 
interativo foi feito em uma plataforma adequada para a incorporação de gráficos 
vetoriais, imagens, animações e outras interfaces visuais mais elaboradas e 
atrativas, as quais são essenciais para o desenvolvimento de conteúdos que 
exigem do usuário o preenchimento de tabelas, a apresentação e aplicação de 
equacionamentos diversos e a construção de diagramas de Venn e árvores de 
probabilidade. A mídia também permite a criação de conteúdos inéditos a cada 
utilização, uma vez que gera valores randômicos para cada variável de cada 
problema, mas sempre preservando a consistência dos dados, de modo que a 
ordem de grandeza de cada variável está sempre de acordo com o que é 
observado na realidade. 



Justificativa da adequada escolha da mídia em função dos objetivos de 
ensino/aprendizagem dos conteúdos dos materiais didáticos 

O sistema educacional, que tem o aluno apenas como receptor de 
informações, já vem sendo questionado há alguns anos. As metodologias 
tradicionais, somente com aula expositivas, transformam a sala de aula em um 
ambiente de pouca identificação e interesse por parte dos alunos. Sendo assim, 
o uso de tecnologias digitais, além de garantir uma maior participação e 
motivação por parte dos estudantes do ponto de vista do aprendizado, os 
estimula a desenvolverem habilidades intelectuais e cognitivas, e, no geral, a 
mostrarem mais interesse em aprender quando estão diretamente envolvidos no 
processo. Assim, com o software interativo desenvolvido, o aluno passa a ser 
um elemento ativo no processo de ensino e aprendizagem, na medida em que é 
instigado a procurar, na tela do computador, caixas de dicas, textos e respostas 
relacionadas a cada etapa de resolução. A mídia criada é um sistema de tutoria 
inteligente, capaz de interagir com o estudante para solucionar suas dúvidas, 
identificar de forma imediata seus erros e o ajudar nas correções, impedindo que 
raciocínios equivocados sejam carregados durante as extensas rotinas de 
cálculo típicas de exercícios de estatística.  
Justificativa da adequada escolha da mídia em função do perfil dos 
destinatários dos materiais didáticos 

Temos presenciado um considerável crescimento na utilização das 
tecnologias em geral e no processo educacional não é diferente. Os jovens 
utilizam-nas com mais frequência e, a cada dia, novos tipos de recursos 
tecnológicos entram no mercado e, consequentemente, no cotidiano da sala de 
aula. A universidade não pode ficar contrária a esta realidade. O professor 
precisa estar preparado para motivar os alunos através da criação e utilização 
de recursos tecnológicos como aliados do processo de ensino. Muitos 
estudantes de EST 103 apontaram elevado grau de desmotivação para com o 
assunto ministrado em aulas tradicionais. Para motivar os estudantes, a mídia 
criada foi adaptada ao perfil dos mesmos. Foram incorporados textos 
motivadores acerca da importância do conhecimento da Estatística na futura 
atuação profissional dos estudantes. O enunciado de cada questão aborda um 
tema diferente, relacionado ao curso de graduação do estudante, o que também 
garante a personalização do recurso. 
Embasamento teórico e literatura pertinente ao tipo da experiência 

         De acordo com Wankat (2002), a pessoa constrói a sua própria estrutura 
de conhecimento, que pode ter pouca semelhança com o que o professor 
apresentou em aula. Quanto maior o conhecimento sobre o assunto, mais fácil 
será o processo de aprendizado de conteúdo. É mais difícil a fixação de um 
assunto que não encontre conexão a um conhecimento já existente. A eficiência 
do processo de aprendizado também está ligada às preferências do aluno quanto 
à forma com que o professor apresenta o tema (Felder e Silverman, 1988). Com 
currículos engessados e conteúdos rasos, a maioria das instituições oferece 
poucas atividades estimulantes (MORÁN, 2015).  

Segundo Diniz (2015), um dos desafios do docente é, além de 
compreender o papel das TICs na educação, fazer uma seleção criteriosa dos 
recursos educacionais disponíveis, a fim de que proporcionem de fato a 
aprendizagem e a autonomia do indivíduo. Faria (2004) também destaca que as 
TICs podem contribuir tanto para uma maior acessibilidade de informações 
quanto para o acompanhamento do progresso dos alunos.  A aplicação das TICs 



no ensino de tópicos de estatística é ainda incipiente na grande maioria dos 
centros universitários do Brasil. Gayeski (2010) destaca que algumas razões 
para este problema são a falta de tempo, de apoio, de colaboração e a má 
formação de docentes. A aplicação das TICs no ensino de estatística precisa 
também considerar sua aplicação em diversas áreas do conhecimento. 
Conforme afirma Lopes (2008), o ensino de conteúdos de estatística assume o 
papel de instrumento de integração entre diferentes disciplinas ou mesmo entre 
variados temas.  

O Adobe Flash Professional CS5 é uma plataforma multimídia usada para 
produção de aplicações, animações e jogos online. Conforme afirmam Coller et 
al. (2015), o usuário pode facilmente carregar um arquivo Flash usando um plug-
in baixado gratuitamente em navegadores como o Internet Explorer, Microsoft 
Edge ou o Mozilla Firefox. De acordo com os autores, “o Flash Player tem se 
tornado um dos plug-in mais instalados, marcando presença em cerca de 98% 
dos navegadores”. Assim, percebe-se que a plataforma também pode oferecer 
notável potencial para a criação de aplicações educacionais interativas. Coller et 
al. (2015) afirmam que apesar de ainda não oferecerem uma interface visual tão 
simples e flexível quanto a oferecida pelo Adobe Flash, outras tecnologias 
emergentes na atualidade também podem ser aplicadas, como o SVG, HTML5 
e OpenLayers. 
Indicadores da pertinência e do caráter inovador da experiência para o 
avanço da Educação a Distância no cenário nacional e internacional 

O caráter inovador da experiência relatada neste trabalho está na 
produção de um sistema inteligente facilitador do processo de ensino de tópicos 
de estatística, a partir da aplicação de uma metodologia participativa por uma 
equipe multidisciplinar no âmbito de uma disciplina-projeto oferecida a 
estudantes de todos os cursos de graduação da UFV, sob orientação de 
professores de variadas áreas do conhecimento. Além de favorecer o rápido 
acesso aos conteúdos de estatística em qualquer momento ou lugar, o software 
desenvolvido possibilita a cada estudante aprender no seu próprio ritmo, sendo 
continuamente conduzido ao longo do aprendizado. Docentes de outras 
universidades também podem aplicar a integração colaborativa aqui proposta 
para a criação de recursos interativos sobre outros complexos conteúdos 
multidisciplinares. 

A pertinência do material didático produzido para o avanço da EAD foi 
avaliada por meio de respostas dos estudantes de EST 103 a um questionário, 
no qual foram verificadas: boa aderência ao software, com a maioria dos alunos 
utilizando-o nos estudos; boa adequação do conteúdo abordado à disciplina, 
com a maioria dos estudantes atribuindo nota máxima a esse quesito; 
contribuição à compreensão e contextualização do conteúdo à realidade do 
estudante, com a maioria atribuindo nota máxima a esse quesito; boa eficácia 
(alcance do objetivo de explicar o conteúdo) e eficiência (objetividade das 
explicações, qualidade do material), com maioria dos estudantes atribuindo nota 
máxima a esse quesito; e grande facilidade de utilização. A maioria dos 
estudantes avaliou o software como “muito bom”. Professores da disciplina EST 
103 destacaram que o recurso facilitou a compreensão de conteúdos e foi bem 
aceito pelos estudantes. Quando disponibilizado no AVA da UFV, PVANet, a 
quantidade de acessos à área destinada à disciplina EST 103 aumentou em 
quase quatro vezes com relação ao semestre anterior, mostrando que os 
estudantes estavam motivados em incorporar os recursos do AVA à sua rotina 



de estudos. Pela primeira vez nos últimos cinco anos, a nota percentual média 
foi maior que 60%, o que aponta melhora significativa no rendimento dos alunos 
graças ao uso do recurso desenvolvido. 
Indicadores da possibilidade da replicação da experiência, ou seja, a 
comprovação de que ela possa ser repetida em outras circunstâncias 

É de interesse divulgar a experiência do GT para outras instituições de 
ensino, considerando-se a importância do compartilhamento do saber. Logo, é 
importante a divulgação dos resultados da aplicação do recurso, sobretudo para 
avaliar o objetivo a que se propôs. Para possibilitar a replicação da experiência, 
a Cead/UFV oferece um acervo, de livre acesso. O acervo socializa e amplia o 
alcance do software educacional interativo desenvolvido e materializa uma 
proposta de estrutura adequada para produção de materiais didáticos de EAD 
sobre tópicos de abordagem multidisciplinar. 
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