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Resumo 

Nos ambientes de aprendizado colaborativo apoiados por computador (do inglês 
Computer-Supported Colaborative Learning, ou apenas CSCL) a percepção que os 
usuários têm do ambiente e das suas atividades favorece o aprendizado dos grupos. 
Há hoje esforços de pesquisa e desenvolvimento para dar suporte às diversas 
interações, à colaboração e ao compartilhamento de informações entre membros de 
um grupo em ambientes LMS (Learning Management System), com o objetivo de 
melhorar a coordenação das atividades dos alunos pelo professor. A adaptação 
destes ambientes às necessidades particulares de novos contextos pode significar 
um aumento relevante no potencial de inserção de novas formas de interação. Por 
isso, a construção de ferramentas que possam tornar o fluxo das atividades 
(Workflow Educativo) perceptível ao ambiente, podem atender de maneira 
satisfatória a estas novas necessidades. Este trabalho apresenta o resultado da 
aplicação de percepção das atividades desenvolvidas por pequenos grupos no LMS 
Amadeus para melhorar a coordenação destas pelo professor, a qualquer momento. 
Apresenta também a possibilidade de utilização dos logs dos eventos como scripts 
para a resolução de atividades por outros discentes, corroborando com o 
aprendizado colaborativo. Para atingir o objetivo proposto, utilizamos a literatura de 
Interação Humano-computador, especificadamente o método de design de 
interação. O processo foi composto por quatro atividades básicas: (1) revisão da 
literatura, (2) analise de contexto (necessidade do usuário), (3) storyboard, 
prototipagem e avaliação heurística e (4) concepção e avaliação da usabilidade. Foi 
considerado no método o foco no usuário, a avaliação da eficácia e a prototipagem 
evolutiva. Foram ainda utilizadas as técnicas de observação e entrevista para a 
construção dos primeiros protótipos e futuros storyboards usados na avaliação da 
eficácia das soluções. A partir das especificações e prototipagem definidas, foi 
implementada a solução no ambiente de LMS Amadeus, seguindo todas as regras 
de layout padrão. Por último foi feito um teste de usabilidade com usuários que teve 
como meta avaliar a eficácia de uso da solução desenvolvida. 

Palavras-chave: CSCL; coordenação de grupos; LMS, percepção, colaboração, 

workflow educacional.  
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Abstract 

In computer-supported collaborative learning environments (for short, CSCL) the 
awareness users have of the environment and of their activities supports group 
learning. Today there are research and development efforts to sustain various 
interactions, the collaboration and sharing of information between members of a 
group in LMS environments (Learning Management System), aiming at improving the 
coordination of students´ activities by the teacher. The adaptation of these 
environments to the particular needs of new contexts may mean a relevant increase 
in the potential inclusion of new forms of interaction. As a result, the construction of 
tools that can make the flow of activities (Educational Workflow) perceptible to the 
environment can in a satisfactory manner cater for these new needs. This work 
presents the result of applying the perception of activities developed by small groups 
in Amadeus LMS to enhance the coordination of these activities by the teacher at 
any time. It also shows the possibility of using logs of events as scripts for solving 
activities by other students corroborating the collaborative learning. In order to 
achieve the purposed goal, is a use the literature of Human-computer interaction, 
specifically the method of interaction design. The process consisted of four basic 
activities: (1) literature review, (2) context analysis (user´s need), (3) storyboard, 
prototyping and heuristic guess and (4) design and evaluation of usability. In the 
method we consider the focus on the user, evaluation of the effectiveness and the 
evolutionary prototyping. For the construction of the first prototypes and future 
storyboards used in evaluating the effectiveness of solutions the interview and 
observation techniques were also used. Based on specifications and defined 
prototyping, LMS Amadeus environment solution was implemented, following all the 
rules of standard layout. Finally, a usability testing with users who had the objective 
to assess the effectiveness of using the solution developed was carried out. 

Keywords: CSCL; Group coordination; LMS, awareness, collaboration, Educational 

workflow. 
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Capítulo  

1 

1. Introdução 

 

Este capítulo provê uma visão geral do trabalho, discorrendo sobre o contexto 

relacionado à pesquisa. Apresenta o problema em questão, os objetivos gerais e 

específicos da pesquisa. 

 

 

 

1.1 Justificativa 

 

Um Sistema de Gestão de Aprendizagem (ou SGA, do inglês Learning Management 

System, ou LMS) é um pacote de software que permite o gerenciamento e entrega 

de conteúdos para aprendizagem e recursos para os estudantes. A maioria dos LMS 

é baseada na Internet para facilitar o acesso ao aprendizado, a qualquer momento e 

em qualquer lugar, dando acesso aos conteúdos de aprendizagem (OAK TREE 

SYSTEMS, 2002). Esses, em geral, permitem a matrícula de alunos, a entrega de 

conteúdo, o acompanhamento de cursos, avaliações e também podem permitir a 

gestão de aulas acompanhadas por um professor ou tutor (STAPLES e SIDDON, 

2004).  

Ellis (2009) defende que, embora hajam várias definições de um sistema de 

gestão de aprendizagem, a descrição básica é de uma aplicação que automatiza a 
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administração, monitoramento e notificação de eventos dos alunos. Ellis (Up Cit.) 

afirma ainda que um LMS robusto deve ser capaz de satisfazer as seguintes 

necessidades: centralizar e automatizar a administração; utilização de 

autoatendimento baseado em guias de serviços; montagem e entrega rápida de 

conteúdo de aprendizagem; consolidar as iniciativas de formação sobre uma solução 

escalonável baseada em uma plataforma web; apoio à portabilidade e normas de 

acessibilidade; personalização do conteúdo e que permita a reutilização do conteúdo 

que venha a gerar conhecimento. 

Em um LMS, o conhecimento é distribuído através de pessoas e objetos 

(ROMERO, VENTURA e GARCÍA, 2008). Para navegar, fazer sentido e vir a 

entender o conhecimento, no sentido de crescer e evoluir, o processo de cognição 

também é distribuído através de redes interligadas (PEA, 1993), e inclui as 

interações entre as pessoas com os recursos e materiais no meio ambiente 

(HOLLAN, HUTCHINS e KIRSH, 2000). 

O sentido participativo que os alunos fazem para coordenar uma atividade em 

que haja interação, e que cada processo de tomada de decisões é afetado, 

transformando o conhecimento em novos domínios de sentido social gerado, onde 

antes não estavam disponíveis para cada indivíduo em si é, particularmente, valioso 

em um ambiente interligado (DE JAEGHER e DI PAOLO, 2008). O ambiente de 

conhecimento que um indivíduo criou (blogs, especialistas, comunidades informais 

de aprendizagem) desempenha um papel vital na sua capacidade de aprendizado 

dando sentido às mudanças e tendências. Coordenar as ações destas redes, em 

essência, torna professores, tutores e alunos agentes de filtragem do conhecimento, 

dando mais sentido em gerenciar as ondas incessantes geradas por um mar cada 

vez maior de informações (ROMERO, VENTURA e GARCÍA, 2008). 

Contudo, a adaptação destes ambientes às necessidades particulares de 

novos contextos pode significar um aumento relevante no potencial de inserção de 

novas formas de interação. Por isso, a construção de ferramentas que possam 

integrar o fluxo das atividades perceptível ao ambiente podem atender de maneira 

satisfatória a estas novas necessidades (GIKANDI, MORROW e DAVIS, 2011).  

Portanto, a dinâmica das atividades para os cursos mediados pelo LMS implica 

em trabalhar com desafios que exigem dos alunos uma melhor compreensão dos 

recursos no ambiente, buscando levantar hipóteses, testá-las, propor novas 

possibilidades para resolução dos problemas apresentados e, na maioria das vezes, 
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dialogar com os grupos, fortalecendo-os para vencer os obstáculos criados pelo 

mediador (HOIC-BOZIC, MORNAR e BOTICKI, 2009).  

Saber em que ponto os grupos de estudantes estão tendo mais dificuldades em 

uma atividade e abordá-los neste exato momento para uma melhor tutoria ou 

orientação, poderá ser um dos melhores ganhos para o ensino mediado por 

tecnologia (ALONSO et al., 2005; MENCHACA e BEKELE, 2008). Melhorando a 

percepção entre professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno poderão melhorar o 

aprendizado colaborativo entre os grupos de alunos em ambientes virtuais de 

aprendizagem (WAYCOTT et al., 2010).  

A possibilidade de observar os pontos das atividades em diferentes situações, 

antecipando ações e criando estratégias para resolução dos problemas, constituem-

se em característica fundamental para a construção e apropriação de conceitos, 

envolvendo totalmente os grupos no processo de aprendizagem, levando-os a uma 

maior autonomia na escolha das suas ações (SANGINETO et al., 2008). 

Vários ambientes LMS possuem tecnologias que podem ser utilizadas para 

orientar os alunos em suas atividades de forma sutil, porém, não mostrando algumas 

vezes para os professores as informações essenciais das atividades postas por eles 

no ambiente (DILLENBOURG et al., 2011). Serão comparados os dois maiores LMS 

utilizados no mundo apontados pela Learning Solutions Magazine (2009) (Figura 1) 

para comprovar esta observação, se baseando nas ideias de pesquisadores sobre 

Instrumentação e nas necessidades dos usuários contextualizados nesta pesquisa. 
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Figura 1 - Pesquisa mundial realizada pela Learning Solutions Magazine. 

 

Fonte: Learning Solutions Magazine (2009) 

 

No BlackBoard, com mais de 13% de usabilidade mundial (LEARNING 

SOLUTIONS MAGAZINE, 2009), é possível criar grupos, porém isola-os em cursos 

com mesmo conteúdo, mesmo nome, diferenciando apenas os usuários 

pertencentes a estes. Os usuários desconhecem os outros grupos e seus 

participantes e o professor passa a avaliar os grupos de forma individual. Os logs 

das atividades desempenhadas pelos usuários no ambiente, que podem trazer 

informações essenciais ao professor para uma boa coordenação, são restritos aos 

administradores e suportes do sistema (BLACKBOARD USER MANUAL, 2012).  

No Moodle, o LMS mais usado no mundo com mais de 20% de usuários 

segundo a Learning Solutions Magazine (Up Cit.), a criação do grupo também é 

possível e não isola os alunos como apontados no LMS anterior, entretanto, não 

existe uma ferramenta única que possa monitorar as atividades exercidas pelos 

alunos nestes grupos, dificultando a coordenação. O monitoramento é feito de forma 

isolada, onde se o professor quiser medir as atividades exercidas por um grupo, em 

um determinado dia, terá que verificar um a um seus integrantes e juntar esses 

dados em uma ferramenta externa para auxiliá-lo na avaliação (MOODLE 

DOCUMENTATION, 2012). 
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Foi pensando nessa relação entre percepção e desempenho dos pequenos 

grupos para uma melhor coordenação do ambiente por parte do professor, que 

motiva ao desenvolvimento deste trabalho. Observar e estudar essa complexidade 

de conceitos e tecnologias empregadas para a coordenação das atividades de 

pequenos grupos em LMS é parte da justificativa deste trabalho, tendo em vista que, 

vários LMS utilizados na educação mediada por tecnologia são dissociados da 

integração de ferramentas que medem o fluxo das atividades (KLEBL, KRÄMER e 

ZOBEL, 2010).  

Para que a utilização de tais ferramentas que observem o fluxo das atividades 

em ambientes virtuais de aprendizagem seja realmente significativa, é necessário 

que o ambiente possa reconhecer a interação que os grupos de alunos tiveram com 

a interface oferecida para a atividade, possibilitando assim uma percepção da 

experiência dos grupos entre seus membros em um curso online (MARCONDES, 

KIENBAUM e CARVALHO, 2010; MACDONALD e CAMPBELL, 2011). 

 

 

1.2 Área e tema de pesquisa 

 

 

Há hoje esforços de pesquisa e desenvolvimento para dar suporte às diversas 

interações, à colaboração e ao compartilhamento de informações entre membros de 

um grupo em ambientes LMS (PRASOLOVA-FØRLAND, 2008; MUÑOZ-MERINO, 

KLOOS e NARANJO, 2009; JAHNKE, 2010; UZUNBOYLU, BICEN e CAVUS, 2011). 

Uma dessas áreas de pesquisa, e a que se enquadra neste trabalho, é a 

Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (do inglês Computer-

Supported Colaborative Learning, ou apenas CSCL), considerada como uma 

subárea do Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador (do inglês - Computer-

Supported Colaborative Work, ou apenas CSCW), e que surgiu com a finalidade de 

proporcionar um ambiente colaborativo (STAHL, 2004; DILLENBOURG e HONG, 

2008), centrado na aprendizagem, dando origem a diversos LMS que apoiam os 

processos de aprendizagem promovidos através de esforços colaborativos (SILVA, 

2007). 
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Em CSCL, a questão de como encontrar o equilíbrio certo entre a orientação 

necessária para as atividades de colaboração por meio de roteiros de colaboração e 

flexibilidade nas atividades, motiva constantes estudos, como os relatados em 

Dillenbourg, Järvelä e Fischer (2009); Dillenbourg e Hong (2008). Já na questão do 

roteiro contra mudanças na colaboração livre, surgem dois questionamentos: os 

roteiros que coordenam as atividades colaborativas levam a uma melhor 

colaboração? Como podem os alunos, serem incentivados a seguir seus próprios 

roteiros, que são os pré-requisitos para colaboração livre, ao invés do roteiro 

sugerido? 

Para Dillenbourg e Hong (2008), CSCL é um dos paradigmas de pesquisa com 

maior potencial para melhorar o ensino e a aprendizagem com a ajuda de 

tecnologias modernas de informação e comunicação. Ela consiste em métodos 

instrucionais por meio dos quais os alunos são encorajados a trabalhar juntos em 

tarefas de aprendizagem, para atingir um objetivo comum. 

Dentro dessa área, o tema de coordenação e percepção de pequenos grupos 

aborda que princípios de aprendizagem colaborativa podem ser aplicados a 

ambientes educacionais e às atribuições das equipes aos alunos mais experientes 

ou com maior domínio da disciplina (LUVIZOTTO, FUSCO e SCANAVACCA, 2010). 

Estruturar a colaboração pode melhorar as experiências das equipes destes alunos, 

que não tinham, até então, responsabilidade individual, interdependência positiva e 

incentivos para ajudar uns aos outros a aprender (SUN et al., 2008; HRASTINSKI, 

2009). 

Nos últimos anos, o uso da tecnologia da informação tem aumentado 

substancialmente no domínio da educação (DE MATTOS, 2008). Ao mesmo tempo, 

as expectativas de alunos e professores na melhoria dos sistemas de tecnologia 

educacionais apoiados por computador aumentaram também (REALI, TANCREDI e 

MIZUKAMI, 2008). Com o amadurecimento da prática da Educação a Distância, os 

estudantes de diversas nacionalidades e com experiências profissionais e culturais 

diferenciadas, estão envolvidos na educação e formação para apoiar os seus 

objetivos de carreira (MARJANOVIC e ORLOWSKA, 2000). Eles estão cada vez 

mais distribuídos globalmente e muitas são as diversas necessidades de 

aprendizagem e estilos de aprendizagem. Soluções de e-Learning flexíveis são 

necessárias para satisfazer as suas necessidades (LIN. et al., 2001). O desafio não 

é a utilização de novas tecnologias para recriar os sistemas tradicionais de ensino, 
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mas sim criar novos ambientes de aprendizagem, proporcionando melhorias para 

professores e alunos, e melhorar a qualidade da educação (SADIQ e ORLOWSKA, 

2001). 

 

 

1.3 Problema de Pesquisa 

 

 

Constantemente professores e tutores utilizam de recursos externos ao LMS para 

poder fazer avaliações das participações dos alunos nos ambientes (DILLENBOURG 

e HONG, 2008). A melhoria na percepção das interações entre os participantes é um 

ponto positivo na coordenação das atividades como já apontado por Waycott et al., 

(2010). Remete-se então ao seguinte questionamento: o uso de interfaces para 

percepção das atividades de grupos em ambientes LMS pode tornar mais eficiente a 

coordenação destes grupos pelos professores? 

 

 

1.4 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo permitir a adoção de ferramentas de 

percepção, representando dados do fluxo das atividades discentes, integrados ao 

LMS Amadeus, capazes de tornarem mais eficazes o monitoramento destas 

atividades por parte dos professores e proporcionar o aprendizado colaborativo do 

discente. 

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é conceber interfaces e avaliar a efetividade, 

eficiência, aceitação e engajamento que possam viabilizar à coordenação, 

colaboração e percepção das atividades em pequenos grupos no LMS Amadeus. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos almejados foram: 

 Buscar na literatura motivação e justificativa para a pesquisa; 
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 Modelar mecanismos de percepção a partir do entendimento da experiência 

do usuário;  

 Fazer o levantamento de requisitos para a prototipação dos artefatos a serem 

desenvolvidos; 

 Propor protótipos da integração de workflows em atividades contidas no LMS 

e mecanismos de percepção dessas atividades; 

 Fazer a integração do LMS Amadeus com o protótipo funcional desenvolvido; 

 Fazer testes de usabilidade com usuários representativos e refinar o protótipo 

desenvolvido, a partir de requisitos levantados no teste de usabilidade. 

 Avaliar a eficácia da solução de coordenação com relação a efetividade, 

eficiência, aceitação e engajamento dos usuários nas atividades de 

coordenação e colaboração. 

 

 

1.5 O Contexto da Pesquisa 

 

 

Durante todas as fases de execução desta pesquisa foram realizadas várias coletas 

de dados com alunos e professores da disciplina de Introdução a Educação a 

Distância, realizado no colegiado de Educação Matemática e Tecnológica – 

EDUMATEC, no Centro de Educação – CE, na Universidade Federal de 

Pernambuco. A disciplina é oferecida uma vez ao ano pelo colegiado destinado aos 

alunos de Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica no Centro de 

Educação. As coletas foram realizadas entre o período de agosto de 2010 a 

novembro de 2012. 

Durante o curso, solicitava-se e dava-se apoio à utilização da plataforma 

Amadeus LMS em sua versão 0.9.61. Permitia-se com isso, explorar as 

                                            
1
 O Amadeus é um Sistema de Gestão do Aprendizado, provindo do termo globalmente utilizado pela 

comunidade acadêmica “Learning Management System” (LMS). O software foi desenvolvido pelo 

grupo de Ciências Cognitivas e Tecnologias Educacionais (CCTE), do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) que agrega ao seu conteúdo três valores: 

Acessibilidade Plena; Monitoramento Abrangente; Mobilidade Ampla. Entre os diferenciais do 

Amadeus, destacam-se: (I) o uso de código aberto (o Projeto Amadeus está disponível no Portal do 
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possibilidades de colaboração e proporcionou uma imersão do autor desta pesquisa 

em um contexto real. Essa imersão foi utilizada na concepção de requisitos e 

implementação do sistema de workflow e percepção das atividades no LMS 

Amadeus. A aplicação desta funcionalidade pôde criar a possibilidade de monitorar 

de forma mais atuante e dinâmica as atividades desenvolvidas por grupos de alunos 

no ambiente, podendo promover a aprendizagem e a interação colaborativas e 

permitir aspectos da percepção das atividades desenvolvidas em grupo, levando em 

consideração a experiência do usuário. 

O contexto desta pesquisa se classifica como longo, a que foi distribuída em 

diferentes atividades e fases, dentro da proposta de trazer características de 

interação na plataforma Amadeus, baseadas no fluxo de trabalho das atividades dos 

grupos de alunos, projetando uma interface que possibilite a percepção das 

atividades dos grupos de alunos no ambiente, bem como sua coordenação em 

qualquer tempo (STRIJBOS e STAHL, 2007). 

 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, da seguinte maneira: 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta a justificativa e a motivação da pesquisa; a 

área e tema que a pesquisa se envolve; o problema de pesquisa; objetivos; o 

contexto e finalmente as contribuições. 

Capítulo 2 – Atividades de pequenos grupos em LMS: Aborda o referencial 

teórico. Entre os conceitos a serem explorados estão: coordenação de pequenos 

grupos em LMS; colaboração de pequenos grupos em LMS; percepção de pequenos 

grupos; workflow educacional; sistemas de workflow; implementações em alguns 

LMS. 

                                                                                                                                        

Software Público do Governo Federal do Brasil); (II) o uso de uma ampla variedade de mídias, que 

inclui desde chats até conferência em vídeo; (III) um projeto de interface usuário-máquina simplificado 

e intuitivo; (IV) a disponibilização de formas de interação alternativas, como por jogos (por meio de 

um servidor específico), do uso de dispositivos móveis ou ainda de experimentos de laboratório que 

podem ser realizados e analisados de forma remota. 
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Capítulo 3 – Método de pesquisa: Entre os conceitos a serem explorados estão: o 

design de interação aplicado ao contexto, participantes, observações da análise; 

necessidades do usuário; geração de soluções; avaliação da eficácia. 

Capítulo 4 – Resultados: São tratados a análise de contexto e necessidades do 

usuário; geração de solução e de requisitos, prototipagem rápida, storyboard; versão 

final e avaliação da usabilidade e avaliação da eficácia. Apresenta uma discussão 

sobre os resultados obtidos focando nos depoimentos colhidos em campo, 

questionando a usabilidade e eficácia dos resultados. 

Capítulo 5 – Considerações Finais: São tratadas as últimas considerações sobre 

os resultados da pesquisa e suas discussões, trabalhos futuros; limitações do estudo 

e conclusões.  
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Capítulo  

2 
2. Atividades de pequenos grupos 

em LMS 

 

Este capítulo representa a revisão da literatura sobre atividades de pequenos 

grupos em ambientes LMS. Dividido em oito subtópicos, ele trata sobre a 

coordenação de pequenos grupos em ambientes LMS; colaboração de pequenos 

grupos em ambientes LMS; percepção de pequenos grupos em ambientes LMS; 

workflow Educacional e algumas soluções existentes bem como o modo de 

validação dos ambientes LMS para a implementação de workflow; sistemas de 

workflow existentes e sua caracterização; implementação de workflow em alguns 

LMS; pergunta e problema de pesquisa e uma conclusão sobre este capítulo.  

 

 

2.1 Coordenação de pequenos grupos em LMS 

 

A coordenação é um aspecto importante de qualquer atividade de colaboração. Ela 

implica na combinação e sequência de trabalho de outra forma independente para a 

realização de um objetivo maior (STAHL, KOSCHMANN e SUTHERS, 2006). 

A coordenação de um ambiente LMS é atribuída na maioria das vezes ao 

Professor e às vezes repassada ao Tutor, que sempre se supõe ter certa experiência 
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em ambientes LMS (GIKANDI, NE e MORROW, 2011; PRIETO et al., 2011). No 

entanto, mesmo com formação adequada, a complexidade inerente à prática da 

aprendizagem colaborativa (e.g, coordenar com uma sutil influência nos processos 

de aprendizagem dos alunos que fazem algumas atividades em pequenos grupos) 

também representa um desafio considerável para estes profissionais (SHEN, HAO e 

LI, 2008). 

Como uma forma de reconhecer a complexidade e a necessidade de 

coordenação de todos esses elementos, nos últimos anos o conceito de 

coordenação tornou-se proeminente, em primeiro lugar definido como “o processo 

de forma produtiva da coordenação das intervenções de apoio em várias atividades 

de aprendizagem que ocorrem em vários níveis sociais” (DILLENBOURG, JÄRVELÄ 

e FISCHER. 2009). A comunidade CSCL ainda está longe de um consenso sobre a 

definição e a utilidade da ideia de coordenação, que tem sido utilizado por diferentes 

pesquisadores neste campo com significados ligeiramente diferentes segundo 

Dillenbourg, Järvelä e Fischer (Up cit). 

Alternativamente, os sistemas podem acompanhar o estado da tarefa, os 

prazos, o uso de recursos, os resultados de trabalho, ou outros parâmetros críticos 

do processo (BLACK, DAWSON e PRIEM, 2008; PRIETO et al., 2011). 

A coordenação não é mais do que o processo de integração das diferentes 

atividades desenvolvidas no ambiente, de forma a atingir os resultados acadêmicos 

pretendidos (FISCHER e DILLENBOURG, 2006). Sem esta integração, perde-se o 

sentido da organização do grupo como um todo. Seriam criados incentivos para que 

cada integrante se centrasse apenas nos seus interesses, em detrimento dos 

interesses conjuntos, funcionando assim a coordenação como um contra peso à 

divisão do trabalho. Enquanto a divisão do trabalho separa as pessoas, a 

coordenação volta a uni-las (DILLENBOURG, JÄRVELÄ e FISCHER, 2009).  

A partir desta definição e do modelo conceitual de coordenação, pode-se ver 

que coordenar a aprendizagem é uma prática complexa, constituída por pelo menos 

três elementos: a) sensibilização de mecanismos, que o professor utiliza para avaliar 

o progresso da atividade e decidir sobre possíveis intervenções; b) mecanismos de 

gestão da classe, incluindo mecanismos de percepção social e tecnológica para 

impor de forma sutil, que o design da atividade seja seguido; c) adaptação dinâmica 

ou re-design da atividade, em resposta às ocorrências emergentes durante a 

atividade (tempo e gestão de grupo, utilização de ferramenta de gestão, workflow 
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das atividades, modificações, entre outros) (DILLENBOURG et al., 2011; PRIETO et 

al., 2010). 

 

Figura 2 - Processos e restrições na coordenação de ambientes LMS. 

 

Fonte: Dillenbourg (2011) 

 

Referindo-se ao ambiente como usuário, significa que se procura entender 

seus processos e restrições. No círculo 1 (Figura 2) - as restrições foram carga 

cognitiva do indivíduo, o conhecimento empírico, a experiência com a atividade, 

motivação, entre outros. No círculo 2 - as restrições estão relacionadas com a 

necessidade do grupo em construir o entendimento compartilhado suficiente para 

realizar a tarefa, o nível de interdependência dos pares, por exemplo. O círculo 3 - 

os professores têm de lidar com algumas restrições: relevância do currículo, tempo 

(cômputo e segmentação), espaço físico, disciplina, segurança, entre outros. 

Compreender a relação entre design CSCL e a gestão dessas restrições é o que se 

chama de usabilidade no nível de ambientes LMS (DILLENBOURG et al., 2011). 

Tal como no caso da divisão do trabalho e da escolha dos líderes de funções, a 

profundidade da coordenação também irá depender das contingências enfrentadas 

pelo grupo (MERCER e LITTLETON, 2007). Sobre esta questão é visto que quanto 

maior o grau de diferenciação entre os integrantes (quanto às atitudes, estilos de 

trabalho, entre outros) maior é a possibilidade de conflitos internos nos grupos e, 
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consequentemente, maior é a necessidade de utilização de técnicas de integração 

ou coordenação (MERCER, 2008). 

Com os avanços tecnológicos nos ambientes LMS e a capacitação dos 

profissionais envolvidos em suas coordenações, um novo conceito surgiu para dar 

um sentido único referente ao uso de tecnologias na tarefa de coordenação em 

ambientes LMS. A este novo conceito, associou-se o nome de instrumentação2. 

(DILLENBOURG, JÄRVELÄ e FISCHER, 2009). 

A instrumentação ajuda ao professor nas tarefas dos alunos, grupos e do 

próprio ambiente, como uma forma de reconhecer a necessidade de coordenação 

de todos esses elementos (DILLENBOURG e JERMANN, 2010). O conceito de 

instrumentação tornou-se proeminente, em primeiro lugar definido por Dillenbourg e 

Fisher (2007) como “o processo de forma produtiva na coordenação das 

intervenções de apoio em várias atividades de aprendizagem que ocorrem em vários 

níveis sociais”. Foi proposta uma definição mais abrangente de instrumentação em 

ambientes LMS, representado graficamente (ver Figura 3) em Santos (2010): 

 

“Instrumentação é [...] a coordenação de uma situação de ensino / aprendizagem, 

do ponto de vista do professor e visa gerenciar (ou guiar sutilmente) as diferentes 

atividades que ocorrem em diferentes contextos educacionais e níveis sociais, 

utilizando diferentes recursos e ferramentas de uma forma sinérgica, muitas vezes 

guiados por um objetivo (sob a forma de um roteiro ou não), que pode ser 

flexivelmente modificado durante a execução (de forma automática ou não) da 

atividade...”. 

 

                                            
2
 É a arte e ciência de medição e controle: Para que seja mediada alguma coisa, tem-se que 

comparar com o padrão, porque medir é comparar e para medir tem-se que usar um instrumento. O 

estudo e a aplicação desta arte chama-se instrumentação. 
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Figura 3 - Representação gráfica do modelo conceitual de instrumentação em ambientes LMS. 

 

Fonte: (Santos, 2010) 

 

Estudos recentes (MAFUNA e WADESANGO, 2012; OLIVEIRA e PIMENTEL, 

2011) comprovam que uma coordenação de grupos em ambientes LMS bem 

instrumentados (com vários recursos de mídia, um bom suporte institucional e uma 

boa disponibilidade do ambiente) não só aumenta o nível de aceitação do LMS pelo 

discente, mas também permite uma boa experiência de coordenação de pequenos 

grupos ao professor. 

O modo pelo qual o professor lida com os recursos do trabalho em grupo, 

influencia diretamente em uma boa coordenação de grupo. A percepção de quando 

interagir faz as suas intervenções serem mais eficientes junto aos alunos e retira a 

sensação de que os grupos estão agindo sem uma observação atenta por parte dos 

professores ou tutores as suas ações (PRIETO et al., 2011). 

Em um estudo realizado por Dillenbourg et al. (2011) foi comprovado que 

ambientes LMS têm se esforçado para uma melhor integração de ferramentas 

colaborativas. Faz parte integrada desses sistemas, tanto para a coordenação de um 
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aluno, grupo ou até mesmo da sala inteira. Isso reflete a maturidade das pesquisas 

em CSCL em influenciar a instrumentação no aspecto prático de suas atividades em 

ambientes LMS. O professor, nas pesquisas de CSCL para LMS, não exerce visões 

autoritárias de educação. Ele não impõe como as atividades devem ser realizadas 

no ambiente. Mantém o cenário sob controle de tal forma que seja fácil coordenar, 

independente de escolher um roteiro pré-determinado das atividades (SCHEUER et 

al., 2010).  

 

 

2.2 Colaboração de pequenos grupos em LMS 

 

 

Ao longo dos últimos vinte anos, os estudos sobre CSCL têm ajudado a sustentar a 

alegação de que uma atividade colaborativa entre os alunos em ambientes LMS 

podem, efetivamente, ser apoiados com recursos da informática (JANSSEN et al., 

2009). O eficaz conhecimento acumulado ao longo de anos sobre CSCL também 

levou às diretrizes de design detalhadas para CSCL que, atualmente, facilitam a 

colaboração de pequenos grupos em ambientes LMS (KIRSCHNER, MARTENS e 

STRIJBOS, 2004; KREIJNS, KIRSCHNER e JOCHEMS, 2003; STRIJBOS, 

MARTENS e JOCHEMS, 2004). 

Mesmo com a eficácia destas diretrizes, ainda surgem problemas quanto a 

colaboração de estudantes em pequenos grupos por meio de ambientes LMS. Estes 

incluem conflitos (HOBMAN et al., 2002), dificuldades de comunicação (FUKS, 

PIMENTEL e LUCENA, 2006), e as colaborações sem muitos fundamentos ou não 

críticas sobre determinado assunto (MUNNEKE et al., 2007). Embora estes 

problemas possam ser causados por uma execução incorreta da concepção das 

diretrizes mencionadas, também pode ser o caso de que a atividade tenha se 

centrado muito pouco em tutores ou moderadores potenciais que possam influenciar 

na eficácia da atividade, tais como o tempo gasto em trabalho em grupo e o tipo de 

tarefas para dimensão do grupo (JANSSEN et al., 2009). 

Para sistemas LMS, o reconhecimento de colaboração, assim como a partilha 

síncrona também podem ser implementados no nível do aplicativo. Neste caso, o 

sistema é projetado especificamente para apoiar a colaboração e compartilhamento 
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de operações que são baseadas em semântica de documentos (LAZAKIDOU e 

RETALIS, 2010). Por exemplo, o bloqueio de determinado trecho de um texto pode 

ser realizado com base nos objetos definidos pelo aplicativo. (Em guisa de exemplo: 

em um editor de texto, todo o parágrafo onde o usuário está editando pode ser 

marcada como somente leitura para outros). Editores de texto compartilhados 

podem ser usados para o mesmo propósito (CHOW et al., 2000). Este autor relata 

ainda que o uso simples de um editor de texto partilhado para estruturar o processo 

de concepção de um documento aumenta a qualidade dos resultados de uma 

atividade em grupo. 

Muitos educadores que defendem o ensino mediado por tecnologia acreditam 

que a interação colaborativa é um elemento vital no processo educativo 

(THOMPSON e KU, 2006). 

Com o advento da informática introduzida na educação e a popularização da 

Internet, especialistas em educação pesquisaram diversas formas de melhorar as 

formas de aprendizado colaborativo em ambientes LMS, como relatado em Liu, Li e 

Du (2011). 

Colaboração em ambientes LMS depende de pessoas que compartilham 

informações (ELLIS, GIBBS e REIN, 1991; MITCHELL, 2004). O compartilhamento 

dos recursos entre diversos usuários, portanto, é uma funcionalidade central dos 

sistemas de colaboração em grupos. O compartilhamento pode ser síncrono, com 

vários usuários acessando o mesmo recurso ao mesmo tempo, ou assíncronos, com 

usuários diferentes acessando o mesmo recurso em momentos diferentes (KENSKI 

et al., 2009). O compartilhamento assíncrono é principalmente visto como uma 

questão de acesso. Qualquer sistema que permite aos usuários acessar os 

documentos de diferentes localizações (isto é, a partir de diferentes estações de 

trabalho), dá suporte ao compartilhamento assíncrono. Praticamente, qualquer 

sistema operacional moderno, oferece a funcionalidade de rede correspondente 

(GRAHAM, 2004). No entanto, o compartilhamento assíncrono pode ter 

funcionalidades a mais. Por exemplo: alterações realizadas por usuários podem ser 

sinalizadas, ou os usuários podem anotar partes de um documento para os futuros 

usuários (LAZAKIDOU e RETALIS. 2010; THOMPSON e KU. 2006). 

Compartilhamento síncrono é mais complexo. Ele pode ser transparente para 

os aplicativos, ou pode ser apoiado explicitamente pela colaboração com 

reconhecimento de aplicações. Todos os usuários veem e trabalham uma mesma 
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cópia do documento, que é mantido localmente no repositório do LMS ou 

computador de um participante (CALVANI et al., 2010). A consistência é garantida 

pela entrada de multiplexação de entrada e de saída do sistema para todos os 

participantes (LUDWIG et al., 2008). Usando esta abordagem, o LMS de um único 

usuário pode ser usado para a cooperação. O sistema pode fornecer um 

multiusuário genérico, mostrando a posição da edição dos outros pela cor dos 

ponteiros do mouse, mas não há nenhuma maneira de prestar qualquer apoio 

multiusuário com base na semântica da aplicação (THOMPSON e KU. 2006; 

SUZUKI. 2012). 

Tuckman (1965) define quatro estágios que se seguem a uma formação de 

grupo para fins de colaboração: Formação, confrontamento, normatização e 

execução. Em um estudo realizado em ambientes LMS foi observado que quando os 

membros de um grupo conhecem-se bem, mutuamente, as ferramentas do 

ambiente, eles vão gastar menos tempo na formação de um grupo coerente, e 

estabelecerão as normas do grupo com mais facilidade, e, assim, alcançarão a fase 

de execução mais rapidamente (JANSSEN et al., 2009). Isto é pensado para ter 

efeitos benéficos como, entre outros, satisfação com a colaboração online e 

desempenho do grupo (ADAMS, ROCH e AYMAN, 2005). 

A aprendizagem colaborativa é um método com a qual os aprendizes se 

ajudam nos processos de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o 

professor que funciona como mediador, visando adquirir conhecimento sobre um 

dado objeto. Assim, a colaboração em grupo agrega uma complexidade adicional no 

desenvolvimento de ambientes LMS (LOPES e RAMOS, 2005). 

Como o aumento do engajamento entre os membros do grupo e o uso das 

ferramentas dos ambientes LMS aumentam a comunicação, a coordenação da 

colaboração entre os membros pode levar menos esforço. Como um exemplo 

retirado de um estudo de caso realizado por Janssen et al.(2009), foi percebido que 

a transferência de informação relevante para a execução de uma tarefa em um 

ambiente LMS pode ser mais eficiente, e palavras mal interpretadas entre 

mensagens pelo ambiente são menos propensas a ocorrer. Isto pode ser explicado 

pela maior quantidade de conhecimento disponível para os participantes do grupo da 

habilidades de seus membros, bem como seus conhecimentos e estilos de 

comunicação (ADAMS, ROCH e AYMAN, 2005). 
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Os grupos com maior familiaridade com o ambiente e com seus integrantes 

colaboram de forma mais fluida e eficiente, tornando as comunicações online mais 

positivas e o processo de colaboração mais antecipados. Isto demonstra que em 

grupos que colaboram mais as experiências dos alunos são mais positivas 

(JANSSEN et al., 2009.). Os estudantes relatam um comportamento menos 

dominante uns com os outros e incentivam a crítica em suas opiniões. Isto é 

importante, uma vez que o contrário influencia negativamente a colaboração e 

aprendizagem em ambientes LMS (FJERMESTAD, 2004). 

O objetivo da inovação educacional é tornar a aprendizagem mais eficiente, de 

modo que os alunos aprendam a mesma quantidade de material em um intervalo de 

tempo menor. Tornam a aprendizagem mais eficaz e a experiência de aprendizagem 

afetiva agradável aos alunos que vão querer aprender (KIRSCHNER, 2004). 

Pesquisas em CSCL tendem a se concentrar em determinar como ferramentas 

específicas, ambientes ou características dos alunos afetam a eficiência da linha 

colaboração (STAHL, KOSCHMANN e SUTHERS 2006). 

 

 

2.3 Percepção de pequenos grupos 

 

 

Percepção do grupo é uma questão cada vez mais discutida no campo da 

aprendizagem colaborativa. Mesmo tendo inicialmente seu conceito lançado na área 

de CSCW, a percepção em grupo vem sendo aplicada há pouco tempo na área de 

Aprendizado Colaborativo Apoiado por Computador ou CSCL com crescente 

interesse da comunidade e apresentados em conferências importantes nesta área 

de pesquisa (OGATA e YANO, 2000; NÜCKLES, WITTWER e RENKL, 2005; 

SOLLER et al., 2005; LEINONEN e JÄRVELÄ, 2006; JANSSEN, ERKENS e 

KANSELAAR, 2007; ENGELMANN et al., 2009; PHIELIX, PRINS e KIRSCHNER, 

2010). 

Os estudos de percepção em LMS mostram como os estudos sobre aspectos 

específicos dos membros do grupo são gerados e consumidos. Esses estudos 

analisam aspectos tais como: os membros do grupo em que se está inserido, o que 
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eles estão fazendo, quais seus interesses ou como eles se relacionam ou como 

realizam uma atividade (GROSS, STARY e TOTTER, 2005). 

Nos ambientes de aprendizado colaborativo, a percepção que os usuários têm 

do ambiente e das suas atividades favorece o aprendizado dos grupos. A percepção 

é considerada neste momento um recurso de interação que pode contribuir para o 

desenvolvimento de usuários de ambientes LMS (CABALLE, DARADOUMIS e 

XHAFA, 2007). Para que isto aconteça, os ambientes CSCL devem prover suporte a 

três aspectos essenciais: coordenação, colaboração e comunicação. A intersecção 

das três áreas resulta o awareness ou percepção como mostrado na Figura 4, que 

consiste em manter os participantes cientes sobre os aspectos e situações 

relevantes da aprendizagem colaborativa (CABALLE, FELDMAN e THAW, 2008). 

 

Figura 4 - Exemplo de quando se tem percepção em ambientes LMS. 

 

Fonte: CABALLE, FELDMAN e THAW (2008) 

 

 

A pesquisa sobre percepção de grupo visa o desenvolvimento de ferramentas 

que os usuários precisem para dar apoio no acesso às atividades ou recolham 

alguns tipos de informações do grupo relacionado ou pessoa relacionada (SANGIN 

et al., 2011). 

Provavelmente a definição mais conhecida para a percepção em pequenos 

grupos em LMS é dada por Dourish e Bellotti (1992) em seu artigo sobre a 

percepção e a coordenação em espaços de trabalho compartilhados. Eles definem a 
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percepção como sendo “uma compreensão das atividades dos outros, que fornece 

um contexto para sua própria atividade”.  

Basicamente, há três tipos distintos de percepção do grupo que são 

consideradas cruciais para uma eficaz aprendizagem colaborativa: a percepção 

comportamental informa sobre as atividades dos alunos no ambiente LMS 

(JANSSEN, ERKENS e KIRSCHNER, 2011), percepção cognitiva informa sobre o 

conhecimento dos membros do grupo (BODEMER, 2011; DEHLER et al., 2011; 

SANGIN. et al., 2011), e a percepção social informa sobre o funcionamento do 

grupo, como percebido pelos colaboradores (PHIELIX et al., 2011). 

Compartilhando perspectivas, experiências, percepções e entendimentos, 

ajudando os grupos a avançar com idéias, os alunos colaboram juntos em pequenos 

grupos para resolverem as atividades, para depurar suas idéias e perceber as 

complexidades de conceitos e habilidades (CARROLL et al., 2006). Na concepção e 

execução das atividades, são percebidos: planejamento, construção, experimento e 

análise de soluções antes de ser respondido no ambiente. Muito tempo é gasto na 

formulação de perguntas e no compartilhamento de idéias e isso reflete diretamente 

no que foi aprendido, pois as experiências sobre o aprendizado são apresentadas 

diretamente uns aos outros (DILLENBOURG, JÄRVELÄ e FISCHER. 2009). Do 

outro lado, a evidência mostra que, se a aprendizagem colaborativa é bem feita, os 

alunos podem resolver atividades muito mais complexas e chegar a entendimentos 

muito mais sofisticados do que eles poderiam fazer sozinhos. O ambiente fornece 

tempo para resolução das atividades e este tempo é utilizado não somente para a 

resolução, mas também para a reflexão, sentido e articulação do que aprenderam 

(DILLENBOURG et al., 2011). 

Os elementos da descrição apontam os principais componentes, o 

funcionamento e os efeitos pretendidos de outros instrumentos de percepção das 

ações atuais e futuras do grupo. Descreve como a percepção é formada, processada 

e convertida em ação, e assim, como influencia nos processos e resultados no LMS 

(BODEMER. 2011). 
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Figura 5 - Funcionalidade das ferramentas de percepção em grupo em ambientes LMS. 

 

Fonte: Bodemer (2011) 

 

A ferramenta de visualização da informação na percepção de grupo tem de 

apoiar os alunos no processamento das informações. As informações de percepção 

do grupo têm que ser marcante, o suficiente para capturar a atenção dos alunos e 

impactar diretamente na aprendizagem colaborativa, como exemplificada na Figura 5 

(BODEMER, 2011). Segundo Bodemer (2011), a percepção das Informações do 

grupo de que são fáceis de interpretar podem funcionar como orientação tácita: os 

alunos não são explicitamente instruídos em como adaptar o seu comportamento.  

Em vez disso, os alunos envolvem-se em grupos de auto-regulação e se 

adaptam as suas atividades para o grupo e influenciam os processos de 

colaboração e de cooperação que resultam na aprendizagem (FRANSEN, 

KIRSCHNER e ERKENS, 2011). 

Em grupo, ferramentas a percepção podem influenciar como um grupo 

coordena as atividades dos seus membros (DEHLER et al., 2011; JANSSEN, 

ERKENS e KIRSCHNER, 2011). Sangin et al. (2011) mostram que a percepção 

desencadeia verificação e negociação como colaboração fundamental nos 

processos que são benéficos para a aprendizagem. O impacto das ferramentas à 

percepção do grupo sobre os resultados individuais é considerado principalmente 

em termos de resultados de aprendizagem medidos pelo meio de provas de 

conhecimentos (BODEMER, 2011; DEHLER et al., 2011; SANGIN et al., 2011). 

Ainda no nível de grupo, o impacto das ferramentas de percepção é medido pela 

qualidade das atividades do grupo (JANSSEN, ERKENS e KIRSCHNER, 2011; 

PHIELIX et al., 2011) ou a percepção de eficácia da equipe. (FRANSEN, 

KIRSCHNER e ERKENS, 2011). 

As contribuições que as ferramentas de percepção do grupo podem oferecer 

com relação ao LMS diferem em diversos tipos. Percepções de informação são 

explicitamente fornecidas no modo e frequência da informação quando recolhida. 

Neste formato é apresentada para os membros do grupo a participação de cada um 
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dos membros do grupo no ambiente, demonstrando o primeiro impacto das 

ferramentas destinadas a processos de aprendizagem colaborativa (DEHLER et al., 

2011). Neste contexto, Janssen, Erkens e Kanselaar (2011) investigaram uma 

ferramenta de percepção em grupo que se concentra em informações do contexto 

comportamental. Ela continuamente reúne taxa de participação dos integrantes do 

grupo e a visualiza de uma maneira que permite que os membros do grupo 

comparem facilmente a sua própria participação a participação de outros membros. 

Percepção do grupo com suporte nesta ferramenta é destinada a fomentar 

atividades de regulação social e aumentar o desempenho do grupo estimulando a 

taxa e a igualdade de participação. 

A percepção mútua da presença e das ações de usuários distantes representa 

um elemento de particular importância nestas atividades. Para um professor em sua 

atividade de coordenação, é determinante saber quem está executando uma 

operação sobre um objeto compartilhado e o que ele está fazendo, por outro lado, é 

importante que os próprios alunos visualizem as atividades práticas dos membros do 

grupo, a fim de perceber a resolução de problemas por tais membros (CARROLL et 

al., 2006; BODEMER e DEHLER, 2011; DILLENBOURG et al., 2011). 

Sangin et al. (2011) abordam consciência cognitiva de grupo. A ferramenta de 

percepção analisada por eles ajuda colaborando junto aos alunos com nível de 

conhecimento prévio de seu parceiro de aprendizagem. A informação apresentada é 

avaliada uma vez por meio de um teste de conhecimento antes de o aluno colabore 

com o outro. O teste é realizado para melhorar o modelo da aprendizagem dos 

alunos com seus parceiros do conhecimento e de comunicação, e assim, melhorar 

significativamente os desempenhos individuais de aprendizagem. 

 Dehler et al. (2011) também se concentram no tipo de percepção cognitiva do 

grupo. A ferramenta permite que alunos avaliem seu conhecimento em seções de 

uma aprendizagem material antes de colaborarem um com o outro. Durante 

colaboração que os alunos oferecem aos outros alunos, as visualizações de 

informações permitem comparar facilmente o conhecimento de ambos os alunos. A 

ferramenta perceptiva visa influenciar as atividades dos alunos de comunicação de 

uma forma que leva a maiores desempenhos individuais de aprendizagem. 

A ferramenta perceptiva apresentada por Bodemer (2011) aborda percepção 

do grupo cognitivo. Combina a avaliação e apresentação de informações de 

contexto avaliando continuamente hipóteses dos alunos a respeito do material de 
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multimídia de aprendizagem e fornecendo uma representação compartilhada desta 

informação. As informações de contexto destinam-se a fomentar a aprendizagem 

individual implicitamente por estruturação das atividades de comunicação 

significativa. 

Phielix et al. (2011) abordam principalmente informações de contexto social. 

Eles investigam a combinação de duas ferramentas perceptivas complementares 

que compreendem autoavaliação de pares de diversos segmentos sociais e são 

relacionados com a tarefa dimensões. Os alunos estão habilitados para acessar e 

comparar esta informação a partir da perspectiva do grupo e do seu indivíduo. Essa 

percepção de grupo se destina a melhorar o comportamento social relacionado com 

a tarefa dos membros do grupo, assim levando a um melhor desempenho social e 

um melhor desempenho da tarefa. 

Fransen, Kirschner e Erkens (2011) apresentam uma estrutura conceitual que 

integra aspectos comportamentais, cognitivas e sociais da percepção do grupo. Eles 

pesquisam a questão do saber. Os alunos precisam estar cientes dos aspectos da 

equipe e da atividade a ser realizada, a fim de colaborar com sucesso. Portanto, as 

influências mediadoras de confiança mútua, compartilhando modelos mentais e o 

monitoramento do desempenho mútuo sobre a eficácia da equipe é empiricamente 

investigado. 

 Enquanto que em Buder (2011), discute-se as contribuições na área da 

colaboração em grupo. Compara-se designs e funções do grupo e relata-se 

instrumentos de sensibilização particularmente no que se diz respeito ao apoio de 

exibir e monitoramento das atividades. Ele sugere as tendências identificadas atuais 

e futuras das direções de pesquisa sobre percepção em grupo em ambientes LMS 

 

Dillenbourg et al. (2011) comprovaram que ambientes LMS tem se esforçado 

para uma melhor integração de ferramentas colaborativas. A necessidade de 

percepção das atividades em grupo trouxe aspectos particulares de outra 

ferramenta, a exemplo da percepção, originada e pesquisada em CSCW, o fluxo das 

atividades ou workflow das atividades. Vem sendo aplicada na área de CSCL com 

crescente interesse da comunidade. Analisando aspectos como: os membros do 

grupo em que se está inserido, o que eles estão fazendo e como realizam uma 

atividade (GROSS, STARY e TOTTER, 2005). 
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2.4 Sistema de workflow 

 

 

Um dos objetivos da tecnologia workflow é gerar registros de forma que o processo 

desenvolvido por um grupo, na solução de um dado problema, seja explicitado e 

permita aos membros do grupo uma referência a qualquer momento (MOECKEL, 

2000). 

A palavra workflow surgiu com as tecnologias para trabalho em grupo. Os 

processos, atividades e sistemas de informação continuam sendo passivos na 

maioria das empresas, limitando com isso os ganhos que poderiam advir da 

implantação de novas tecnologias (CRUZ, 2004). 

Uma parte significativa do trabalho pessoal ocorre em um grupo mais do que 

em um contexto individual. Por suas características o grupo consegue atingir um 

objetivo de forma mais rápida e melhor (DILLENBOURG, JÄRVELÄ e FISCHER, 

2009). Coordenação, comunicação e cooperação são os principais fatores de uma 

atividade em grupo. Workflow é uma parte desta disciplina, pois facilita e coordena 

as atividades de grupo (GEROSA et al., 2010).  

A caracterização de sistemas de workflow facilitará a seleção do modelo para 

sua representação pelo enquadramento do processo em uma das categorias 

impedindo, assim, a escolha de um modelo inadequado que gere uma modelagem 

complexa. Para melhor a modelagem de processos de negócios, é importante que 

se identifique em qual dessas caracterizações o processo se enquadra, visto que 

alguns modelos podem não ser adequados para uma representação de 

determinadas estruturas de fluxo e decisão (CRUZ, 2004). 

Caracterização de workflow 

 

As publicações comerciais diferenciam comumente três tipos característicos de 

workflow: Ad Hoc, Administrativo e Produção (GEORGAKOPOULOS, HORNICK E 

SHETH. 1995; KOBELIUS 1997; DEELMAN et al., 2009). 
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Workflows ad hoc 

 

 Executam processos de negócios, tais como execução de uma atividade ou 

documentação de produtos, onde não há um padrão pré-determinado de 

movimentação de informação entre pessoas. Tarefas do tipo ad hoc envolvem a 

coordenação humana, a coordenação ou a codecisão (SCHAEL. 1998). A 

ordenação e a coordenação de tarefas em um workflow do tipo ad hoc não são 

automatizadas, mas sim controladas por humanos (Figura 6). Esta classe de 

workflow tipicamente envolve pequenos grupos de profissionais que tem a intenção 

de apoiar pequenas atividades que requerem uma solução rápida. 

 

Figura 6 -  Exemplo de workflow ad hoc. 

 

Fonte: O Autor 

 

Administrativo 

 

Um workflow administrativo envolve processos repetitivos com regras de 

coordenação de tarefas simples, tal como rastreamento de uma atividade realizada 

ou em andamento, controladas por um processo de autorização como exemplificado 

nas etapas da Figura 7. A ordenação e coordenação de tarefas em workflows 

administrativos podem ser automatizadas. Esta classe de workflow não engloba um 

processamento complexo de informações e não requer acesso a sistemas de 

informação múltiplos usados para suportar produção ou serviços administrativos. 
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Figura 7 - Exemplo de workflow administrativo. 

 

Fonte: O Autor. 

 

Produção 

 

Um workflow de produção envolve processos de negócios repetitivos e previsíveis, 

tais como construção de uma week ou realização de um questionário. Diferente dos 

administrativos, os de produção englobam um processamento de informações 

complexas envolvendo acesso a múltiplos sistemas de informação demonstrados na 

Figura 8. 

A ordenação e coordenação de tarefas nestes tipos de workflow podem ser 

automatizadas. Contudo, segundo Deelman et al. (2009), esta automatização é 

complexa, pois trabalha com: 

 Processos de informações complexas; 

 Acesso a sistemas de informação múltiplos para execução do trabalho e para 

a recuperação de dados para tomada de decisão. 

Ao considerar-se o workflow de uma atividade online, um questionário é 

primeiro examinado e respondido manualmente e armazenado em um banco de 

dados de objetos. Então o questionário é indexado em um banco de dados 

relacional. Esta informação é analisada por um "avaliador de questionário" 
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automatizado. Esta tarefa é suportada por um sistema especialista que usa um 

banco de dados de "respostas" para determinar se a correção pode ser feita. Caso o 

questionário seja rejeitado, um responsável pelo questionário discute as respostas 

com o participante e negocia ou rejeita um novo questionário. Se o questionário é 

respondido, a atividade de "corrigir o questionário" acessa o banco de dados 

financeiro e registra a sua correção. 

 

Figura 8 - Exemplo de workflow de produção. 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

2.5 Soluções existentes: Workflow Educacional 

 

 

Sistemas de EAD tradicionais oferecem a possibilidade de se modelar os aspectos 

dinâmicos ou personalizados de um processo ensino-aprendizagem a distância, ou 

seja, uma maneira na qual o professor, ao criar um curso, crie um roteiro de 

atividades, de forma a gerar um caminho a ser percorrido por cada aluno, conforme 

suas necessidades e habilidades (FANG e SING, 2009). 

 

As limitações de natureza técnica observadas são de dois tipos distintos: o 

primeiro refere-se à estruturação do material didático de uma forma geral, com a 

criação de um roteiro lógico a ser percorrido pelos alunos (Figura 9), na forma da 

execução de um projeto, cuja edificação final a ser construída é o conhecimento que 
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se deseja transmitir; o segundo deles se refere à natureza estática do próprio 

conhecimento ou conteúdo educacional disponibilizado (GARCIA-ROBLES et. al. 

2009). 

 

O Workflow tem se apresentado como uma alternativa adequada à modelagem de 

ambientes mediados por tecnologia, permitindo a definição de um curso, com a 

especificação clara de todas as atividades a executar, com seus relacionamentos 

e agentes responsáveis pela sua execução (MEDEIROS, 1999). 

 

 

Figura 9 - Exemplo de roteiro lógico sugerido pelo Professor para resolução das atividades no 

ambiente Amadeus. 

 

Fonte: O Autor 

 

O primeiro caso é caracterizado pelos sistemas que não disponibilizam 

ferramentas para auxiliar a construção do conteúdo didático, deixando inteiramente 

a cargo do professor a melhor forma para sua estruturação, contrariamente ao que 

se exige no planejamento e desenvolvimento de qualquer projeto em outras áreas 

de conhecimento (ALEVEN, MCLAREN e SEWALL, 2009). Isto ocorre com alguns 

sistemas LMS tradicionais, como o Moodle, BlackBoard e Amadeus. 

O segundo caso fica caracterizado pelos sistemas de aprendizagem que 

apresentam uma natureza estática dos módulos e páginas de conteúdo usadas na 

exposição do seu material didático. Estes cursos se caracterizam por serem criados 

com base em um material didático genérico, exemplificados na Figura 10, que 



48 

 

Paulo André da Rocha Perris 

necessita atender um vasto número de situações de aprendizagem e indivíduos 

diferentes (MARCONDES, KIENBAUM e CARVALHO, 2010). 

 

Figura 10 - Exemplo de materiais genéricos dispostos em um módulo no ambiente Moodle. 

 

Fonte: O Autor. 

 

Há, entretanto um terceiro fator de interesse, ausente nos ambientes de apoio 

a EAD pesquisados, que diz respeito ao monitoramento e à gestão do conhecimento 

disponibilizado, objetivando a avaliação e a melhoria contínua do próprio processo 

de ensino/aprendizagem (DILLENBOURG et al., 2011). 

Os sistemas de gerência de workflow interpretam geralmente uma definição 

rígida de processo, mas existem situações, onde por alguma razão, os usuários 

devem desviar da definição estática descrita no workflow (VIEIRA, 2005; 

MARCONDES, KIENBAUM e BICUDO, 2007). 

Vieira (Up Cit.) explica ainda, que os ambientes de workflow educacionais 

podem ser mais úteis se forem dinâmicos, flexíveis e alteráveis em tempo de 

execução, entretanto, esse tem sido o grande desafio. A tendência é que os 

sistemas de gerenciamento de workflow educacionais evoluam em direção a 

abordagens de coordenação menos restritivas e cada vez mais flexíveis. A 

flexibilização de sistemas de workflow educacional pode ser obtida intercalando 

etapas de modelagem e execução do fluxo de trabalho ou promovendo alterações 

em tempo de execução (GRAHAM. 2006). 

Lin et al. (2001), Sadiq e Orlowska (2001) explicam que a ideia de utilizar a 

tecnologia de workflow para controlar as atividades de ensino aprendizagem vem da 

natureza dos processos envolvidos. 
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Assim, Lin et al.,(Up Cit.) propõem um ambiente, em que o estudante será 

guiado pelo fluxo de trabalho conforme suas escolhas durante a execução do curso, 

alcançando o objetivo de flexibilidade sugerido pelos pesquisadores. 

O ambiente é composto de uma coleção de cursos, cada curso é composto de 

um conjunto de módulos de estudo e avaliação. Em comparação aos modelos 

tradicionais, onde módulos de um curso são ensinados sequencialmente, um após 

outro, os cursos podem ser projetados de maneira que os módulos possam ser 

executados paralelamente ou sequencialmente. Isso proporciona uma flexibilidade 

no processo de aprendizagem, pois o planejamento da execução dos cursos fica a 

critério da disponibilidade do estudante (CHATTI e JARKE, 2007). 

Vantroys e Peter (2005) apresentam um sistema LMS para dar suporte a 

modalidades de processos de aprendizagem, comumente utilizadas em cursos de 

ensino mediado por tecnologia. Para efetivar a coordenação das atividades do 

grupo, é utilizado um sistema de gerência do workflow flexível. Eles explicam que o 

gatilho de workflow deve oferecer suporte às alterações no fluxo das atividades em 

tempo de execução, permitindo aos participantes, professor ou alunos, redefinir o 

trajeto de aprendizagem sem a necessidade de parar o fluxo, oferecendo suporte ao 

tratamento de exceção em tempo de execução, a fim de evitar o travamento das 

atividades e permitir que o estudante escolha e execute o fluxo de trabalho definido 

no processo de aprendizagem. 

Dillenbourg et al. (2011) ilustraram em sua pesquisa os fluxos de trabalho no 

contexto de aprendizagem integrados em cenários utilizando scripts que combinam a 

aprendizagem em equipe com atividades individuais. Em seu experimento foram 

formados pares de alunos com opiniões conflitantes. Esse script inclui as seguintes 

fases: (1) os alunos individualmente respondem a um questionário (Figura 11, cena 

A), (2) com base em sua respostas o sistema gera um gráfico de opiniões em 2D (o 

professor tendo previamente definido um valor X e um valor Y para cada resposta) 

(Figura 11, cena B), (3) o sistema forma pares de alunos com base em sua distância 

no gráfico; (4) os pares de alunos respondem o mesmo questionário; (5) os 

professores realizam uma palestra com base em todas as respostas coletadas pelo 

sistema durante as fases 1 e 4. As atividades em grupo e individual são 

computacionalmente integradas porque os dados produzidos em uma atividade são 

insumos necessários para outra atividade.  
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Figura 11 - Questionário e gráficos utilizados para a formação de grupos no ambiente. 

 

Fonte: Dillenbourg et al. (2011) 

 

As respostas da fase 1 (Figura 11, cena A) são usadas pelo sistema para 

construir o mapa da fase 2 (Figura 11, cena B) e para fazer as equipes na fase 3. A 

noção de fluxo de trabalho (outro conceito CSCW) encaixa-se bem com os scripts 

CSCL porque não se referem apenas a uma sequência de atividades, mas também 

para o fluxo de dados existentes em todas estas atividades. 

Neste contexto enquadra-se o objetivo de demonstrar a utilização de workflows 

educacionais em modelos de scripts CSCL, dentro do ambiente da educação 

mediada por tecnologia, visando melhorar a modelagem, a construção, a execução e 

gestão automáticas do conteúdo didático de cursos via Internet, e proporcionar uma 

forma de melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem, por meio do 

desenvolvimento de um módulo ou ferramenta para gestão com base na tecnologia 

workflow. 

Precisava-se então, criar um método avaliativo para a implementação de 

ferramentas de workflow em ambientes LMS. Para Freitas e Lopes (2007), a criação 

de um modelo de workflow exige um conhecimento detalhado de cada atividade 

dentro do sistema, incluindo pré-condições, efeitos, informações de entrada e saída. 
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Modo de validação dos ambientes LMS para a implementação de Workflow. 

 

Em geral a tarefa de criação do modelo é realizada manualmente por meio de um 

editor de fluxos que permite conectar as diversas atividades do processo, tornando o 

processo de criação cansativo e propício a erros (KIENBAUM, BICUDO e 

MARCONDES, 2006).  

Para facilitar e agilizar esta modelagem propõe-se a utilização de uma técnica 

oriunda da área de Inteligência Artificial conhecida como planejamento 

(GOTTSCHALK et al., 2008). Com a utilização desta, elimina-se parcialmente a 

sobrecarga do usuário facilitando a criação de modelos. A técnica elimina a 

necessidade do uso de um editor para criação de modelos de workflow 

automatizando todo o processo. A técnica também traz benefícios no processo de 

recomposição do modelo quando alterado, por exemplo, a inserção de novas 

atividades, alteração no modelo organizacional e outros, passam a ser feito de uma 

forma automática (DEELMAN et al., 2009). 

As diretivas para a implementação de workflow em sistemas elaborada por 

Baresi et al.(1999) foram reforçadas por Deelman et al.(2009), para serem 

analisadas em ambiente LMS, analisando-se a validade para implementação de uma 

ferramenta de workflow educacional, apontando entre os pontos a relevância, 

distribuição do trabalho, dinamismo, controle e abrangência, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Diretivas para implementação de workflow em sistemas LMS. 

Critério Descrição 
Relevância O processo possui uma definição clara de prioridade e é estruturado. 

Repetibilidade O processo corresponde a uma situação repetitiva e é frequentemente utilizado. 
Automação O processo pode usufruir de suporte para automação; é conveniente (prático e 

econômico) utilizar a tecnologia workflow. 
Distribuição do 

trabalho 
O processo envolve diversas unidades organizacionais distribuídas, que 
necessitam cooperar para atingir seus objetivos, e / ou as unidades envolvem 

diversos usuários cujas responsabilidades precisam ser coordenadas. 
Conveniência O processo envolve aplicações que são facilmente programáveis. 

Dinamismo O processo envolve períodos de alta e baixa demanda; requer mecanismos 

automatizados para gerenciamento de prazos. 
Número de pessoas O processo envolve um numero mínimo de pessoas. 
Volume de trabalho O processo requer a racionalização de uma grande quantidade de trabalho por 

dia. 
Erros O desenvolvimento tradicional do processo envolve participantes cometendo 

falhas, omissão e esquecimento de atividades. 

Controle Os controles são complicados e pouco realizados na forma tradicional. 
Suporte eletrônico Necessita de suporte eletrônico para a gestão e manipulação de documentos. 
Responsabilidade Ocorre designação da responsabilidade no processo. 

Paralelismo Atividades precisam ser realizadas ao mesmo tempo. 
Qualidade Necessita de monitoramente de qualidade. 
Restrições Existem incidências de restrições. 

Abrangência Atende a metas específicas que foram definidas. 

Fonte: Baresi (1999), Deelman (2009) 
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2.6 Implementações em alguns LMS 

 

 

Analisando os dois LMS mais utilizados no mundo, Blackboard e Moodle 

(LEARNING SOLUTIONS MAGAZINE, 2009), foi notado que ambos apresentam 

suporte à implementação de workflow no contexto de CSCL, e apesar de oferecerem 

a formação de grupos, de utilizarem um workflow do tipo de produção em suas 

atividades avaliativas, contendo imagens das tarefas em um banco de dados, bem 

como os seus gabaritos para uma autocorreção, automatizando todo o processo de 

correção atividade (Figura 12), com o gatilho acionado ao se postar uma atividade 

em um módulo, eles não oferecem uma ferramenta perceptiva, que dê apoio ao 

professor no acompanhamento das atividades postas no ambiente. 

 

Figura 12 - Modelo de workflow utilizado pelo Blackboard. 

 

Fonte: O Autor. 

 

O Blackboard por ser um software de solução proprietária3, restringe os logs 

das atividades dos seus participantes ao suporte, impossibilitando o acesso destes 

pelo professor. A criação de grupos do Blackboard é feita replicando a base de um 

curso com os alunos matriculados em pequenas bases de mesmo conteúdo, 

separando os alunos em grupos no ambiente e os avaliando e acompanhando as 

evoluções das atividades de forma individual (BLACKBOARD INSTRUCTOR 

MANUALS, 2012). 

                                            
3
 O Software proprietário ou não livre é um software para computadores que é licenciado com direitos 

exclusivos para o produtor conforme o local de comercialização do software. Este pode ser abrangido 

por patentes ou direitos de autor. Seu uso, redistribuição ou modificação é proibido. 
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Enquanto que o Moodle disponibiliza os logs das atividades exercidas pelos 

seus participantes aos professores ou tutores no ambiente, porém de forma 

individual, nunca em grupo. Para que um professor possa coordenar as atividades 

dos grupos dentro do ambiente, tem que avaliar quem ainda não fez as atividades e 

a que grupo ele pertence, para só então, entrar em contato com o tutor responsável 

pelo grupo para que ele possa cobrar a atividade do módulo ao aluno (MOODLE 

DOCUMENTATION, 2012). 

 

 

2.7 Pergunta e o problema de pesquisa 

 

 

Grande parte dos LMS utilizados no mercado atualmente apesar de darem suporte à 

implementação, não fornecem ferramentas de percepção do workflow que envolve 

pequenos grupos de alunos em uma atividade monitorada, deixando que 

professores, tutores e alunos não observem a evolução das atividades realizadas em 

tempo real e consequentemente a percepção social destas feitas pelo grupo 

(MARCONDES, KIENBAUM e CARVALHO, 2010). 

A questão é: como prover um artefato da experiência dos pequenos grupos em 

atividades nos LMS, permitindo uma percepção em qualquer tempo, na execução de 

atividades que envolvam a utilização de workflow em cursos online? 

Esta percepção, característica relevante apontada pelos entrevistados, deve 

ser apresentada nas ferramentas de ensino, pois com seu uso espera-se melhorar a 

eficácia do processo de colaboração e coordenação em pequenos grupos, 

possibilitando aos indivíduos perceber o que está se passando, e com isso, prover 

informações que estimulem a colaboração da melhor forma possível.  

 

2.8 Conclusão. 

 

Neste capítulo apresentou-se um estudo da literatura sobre o uso de ferramentas de 

coordenação, colaboração, percepção em pequenos grupos e workflow em sistemas 

de LMS encontradas na área de pesquisa CSCL. 
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Dividiu-se as atividades de pequenos grupos em LMS em três com os temas de 

coordenação, colaboração e percepção de pequenos grupos e mostrou-se exemplos 

de como o fluxo das atividades exercidas por estes grupos auxiliam no aprendizado 

colaborativo. 

Mostrou-se a aproximação das linhas de pesquisas CSCW e CSCL, quanto das 

soluções existentes em workflow educacional que envolve percepção de trabalhos 

em grupos em ambientes CSCL e o modo de validação do ambiente para a sua 

implementação assim como os sistemas de workflow existentes e sua 

caracterização, o que antes só era visto em CSCW. 

Mostrou-se também que em alguns ambientes LMS eles já estão 

implementados, porém, não colaboram muito para a coordenação das atividades em 

grupos dentro do ambiente aproveitando pouco os seus recursos. 

A partir das considerações levantadas, surgiu, então, o problema desta 

pesquisa: como promover um artefato da experiência dos pequenos grupos em 

atividades no LMS Amadeus, permitindo uma percepção em qualquer tempo, da 

execução de atividades que envolvam a utilização de workflow em cursos online? 
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Capítulo  

3 
3. Método 

 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

análise do contexto de pesquisa e no processo de design utilizado para conceber 

uma solução de ambiente colaborativo para pequenos grupos em LMS. Inicialmente 

apresenta-se e justifica-se a abordagem de pesquisa utilizada. Em seguida explica-

se como foi realizada a coleta de dados, como os dados foram tratados e os 

instrumentos utilizados para a análise. 

 

 

3.1 Design de Interação 

 

A projeção de produtos interativos e usáveis exige que se leve em conta o usuário 

que irá utilizá-lo e o local onde ele será utilizado. Optou-se no método pela corrente 

do Design de Interação, pois este tem a finalidade de corrigir os problemas 

apresentados com relação à usabilidade, redirecionando a preocupação que os 

desenvolvedores passam a ter na concepção de um novo produto ou na tentativa de 

corrigir os já existentes (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005).  

Outra preocupação essencial foi a utilidade desse produto e em quais 

momentos eles serão usados. Coube saber optar pela melhor tecnologia de 

apresentação das opções, bastando executar procedimentos que o usuário poderia 

escolher, que segundo as autoras Preece, Rogers e Sharp (2005) são: 
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 Ouvir os usuários e envolvê-los no design; 

 Considerar no que seus usuários são bons ou não; 

 Considerar quais alternativas poderão ser colocadas a fim de prestar auxílio 

aos usuários diante de atividades que eles ainda não conhecem; 

 Pensar no que pode proporcionar experiências de qualidade aos usuários; e 

 Utilizar técnicas baseadas no usuário que forem testadas e aprovadas 

durante o desenvolvimento do produto. 

 

A atividade que envolveu o design teve o objetivo de estabelecer qualidades 

multifacetadas de objetos, serviços e seus sistemas em ciclos de vida completos. 

Um esquema foi concebido, com o intuito de ser posteriormente executado, devendo 

possuir conhecimento a respeito de seu uso e público-alvo, assim como restrições 

relacionadas a material, custos e viabilidade (DILLENBOURG e HONG, 2008). 

O uso de artefatos foi investigado a partir de abordagens centradas no usuário, 

o que significa que as preocupações de tal, direcionam o desenvolvimento de 

determinado aplicativo, muito mais que preocupações técnicas. Para uma melhor 

compreensão, a seguir definem-se os procedimentos utilizados para a construção 

deste trabalho. 

 

O método foi dividido em quatro fases como representados na Figura 13 e 

explicados detalhadamente no Quadro 2. 
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Figura 13 - Visão geral das fases adotadas no Método. 

 

Fonte: O Autor 

Descrição das etapas do método: 

 

Quadro 2 - Descrição das etapas e dos procedimentos do método. 

Etapa Procedimentos 

Revisão da literatura –  

 Coordenação, Colaboração e 

Percepção  das atividades 

em  grupos. 

 Caracterização Workflow.  

 Workflow Educacional. 

 CSCL 

Procurar artigos que respondessem aos seguintes questionamentos: 

Como coordenar pequenos grupos em ambientes LMS através da 

percepção do fluxo de suas atividades? 

Como melhorar a colaboração entre os participantes? 

Quais as características de um sistema de Workflow educacional? 

 

Observação de uma turma de mestrado 

do Centro de Educação (CE) – UFPE 

Disciplina de Introdução a Educação a 

Distância, oferecida pelo Colegiado de 

Educação Matemática e Tecnológica 

(EDUMATEC). 

Procedimentos 

Análise de Contexto e Necessidades do 

Usuário utilizando o Software de 

Analise Qualitativa NVivo 10.0. 

Disponibilizar nesta fase para utilização do colegiado a versão 0.95 do 

Amadeus. 

Utilizar o sistema e através de observações ir identificando necessidades de 

funcionalidades por parte do usuário. Através das necessidades dos 

usuários, poderão surgir prováveis requisitos necessários para ser 

utilizados na criação de novos artefatos para o ambiente. 

Utilizadas duas técnicas de pesquisa: Observação e entrevista. 

Coletar  e analisar os dados dos questionários e entrevistas e filtrar os 

tópicos utilizando o NVivo 10.0 

Aplicação de storyboard, prototipagem 

e avaliação heurística. 

Criar protótipos de baixa fidelidade e um Storyboard de suas 

funcionalidades para uma avaliação heurística com os usuários, com a 

finalidade de se obter o melhor desing de usabilidade do artefato e de sua 

eficácia. 

Concepção do artefato e avaliação da 

usabilidade. 

Testar o novo ambiente agora com as melhorias implementadas. 

Avaliar a eficácia junto aos usuários da nova versão. 

Aplicar refinamentos nos artefatos e voltar a testar a sua eficácia. 

Implementar as modificações na versão atual do Amadeus. 

Fonte: O autor 
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3.2 Contexto de pesquisa 

 

Considera-se como contexto desta pesquisa o Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC), representado pela disciplina de 

Introdução à Educação a Distância, que tem por finalidade proporcionar, ao 

estudante graduado, um aprofundamento na área de Educação Matemática e 

Tecnológica, que lhe permita atingir alto padrão de competência matemática e 

técnico-profissional, desenvolvendo uma visão sólida e abrangente, além de 

instrumentos didáticos eficientes que lhe permitam ligar esses conhecimentos à 

prática docente ou ao desenvolvimento de tecnologias educativas. 

 

 

3.3 Participantes 

 

 

Como participantes desta pesquisa, foram convidados professores doutores em 

educação e em inovação educativa e alunos matriculados no mestrado do 

EDUMATEC. 

Os professores desenvolvem pesquisas sobre educação a distância e seus 

processos de ensino-aprendizagem-avaliação no contexto online, redes sociais 

digitais, hipertexto, inclusão digital, aprendizagem em rede e o uso de tecnologias na 

formação de professores. 

Os alunos têm em média trinta anos, em sua maioria oriundos dos cursos de 

pedagogia. Contudo existem alunos dos cursos de Administração, História, 

Geografia e Ciências da Computação. 90% dos alunos tem experiência em 

educação a distância, onde atuou, ou atua, como professores formadores ou ainda 

tutores em seus ambientes. Independente de suas atividades discentes, todos fazem 

uso da tecnologia na educação todos os dias, quer seja lecionando ou estudando. 

Nesta pesquisa, foram entrevistados alunos e professores participantes da 

disciplina. Todos os alunos têm experiência em docência tradicional, porém dois 

deles não apresenta experiência em LMS; os demais possuem conhecimentos e 

experiências distintas neste tipo de sistema. 
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Dentre os participantes da disciplina inserida no contexto desta pesquisa, foram 

selecionados dez alunos e dois professores, como mostrado seus perfis no Quadro 

3, para a aplicação de um questionário e em seguida foi aplicada uma entrevista. 

 

Quadro 3 - Perfil dos participantes para entrevista. 

Sujeito Modalidade de 

Ensino atual 

Experiência 

Docente 

Experiência em 

EaD 

Uso de 

Tecnologia 

Diariamente 

Aluno I Presencial 1 Ano Não Sim 

Aluno II Presencial e a 

Distância 

1 ano 9 Meses Sim 

Aluno III Presencial e a 

Distância 

5 Anos 6 Meses Sim 

Aluno IV Presencial e a 

Distância 

12 Anos 8 Meses Sim 

Aluno V Presencial e 

Distância 

6 Meses 9 Meses Sim 

Aluno VI Presencial e a 

distância 

5 Anos 1 Ano Sim 

Aluno VII Presencial 1 Ano Não Sim 

Aluno VIII Presencial e a 

Distância 

1 Ano 6 Meses Sim 

Aluno IX A distância 0 6 Meses Sim 

Aluno X Presencial 3 Anos 8 Meses Sim 

Professor I Presencial e a 

Distância 

10 Anos 5 Anos Sim 

Professor II Presencial e a 

Distância 

4 Anos 1 Ano Sim 

Fonte: O autor 

 

Figura 14 - Tempo de docência presencial e a distância. 

 

Fonte: O Autor 

 

Esses entrevistados selecionados, sintetizam o grupo dos alunos e professores 

participantes, no contexto desta pesquisa em respostas, perfis, docência e 

Presencial 

EaD 
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experiência em ambientes mediados por tecnologia, onde quase um quarto de sua 

vida acadêmica já é destinada a educação mediada por tecnologia. 

 

3.4 Procedimentos 

 

 

Os procedimentos foram iniciados no segundo semestre de 2010, na ocasião da 

matrícula na disciplina de Introdução à Educação a Distância, oferecida pelo 

EDUMATEC. Foram disponibilizadas 25 vagas para alunos egressos do exame de 

seleção de mestrado e cinco vagas são oferecidas a alunos de outros 

departamentos que desejem pagar a disciplina como isolada. A carga horária total é 

de 60 horas e as aulas se intercalam entre aulas presenciais e a distância. Nesta 

etapa foram analisados os procedimentos docentes com relação as atividades 

disponibilizadas pelas professoras na disciplina. Como eram estimulados a formação 

de grupos para a realização destas atividades e como os alunos utilizavam a 

plataforma Moodle, até então única na disciplina, na resolução de tais atividades. 

Duas professoras ministravam aulas na disciplina, alternando em semanas 

distintas e às vezes atuando juntas em sala de aula, para melhor compreender o 

desempenho dos alunos. 

Em uma segunda fase de campo, executada no segundo semestre de 2011, foi 

oferecida ao colegiado a versão do Amadeus 0.9.6, para que pudessem avaliar a 

eficácia da usabilidade da plataforma, comparando-a em paralelo ao uso do seu 

concorrente e para que fossem apontadas correções e melhorias para o ambiente. 

Ao colegiado, foi ainda oferecido suporte à plataforma, para que se pudesse 

analisar as interações coordenativas dos usuários (professores e alunos), com o 

intuído de começar a coletar os primeiros dados da pesquisa em forma de 

observação e posterior entrevista. 

Os alunos estudavam a usabilidade dos recursos de pelo menos dois AVA para 

que pudessem descobrir suas diferenças e não ficassem restritos ao uso de uma 

única plataforma. 

Eram estimulados no primeiro encontro presencial a formarem pares, para 

desenvolver as atividades que eram propostas pelas professoras e disponibilizadas 
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no ambiente. Em momento algum havia influência das professoras na criação dos 

pares, ficando completamente à escolha dos discentes. 

Todos os apontamentos da segunda fase foram trazidos para a terceira fase, 

no segundo semestre de 2012, com fins de comparação das necessidades dos 

usuários do ano anterior, com as necessidades dos alunos deste ano, para 

validação em análise dos dados pelo software de analise qualitativa NVivo V 10.0. 

Ao cruzar os dados no NVivo, pode-se constatar que as necessidades eram 

correlatas e pertinentes as necessidades citadas anteriormente. 

 

 

3.5 Análise de contexto 

 

 

Dos métodos existentes para o levantamento dos requisitos, escolheu-se seguir as 

necessidades do usuário, por se tratar de algo mais específico e se enquadrar 

melhor no contexto desta pesquisa. 

Os dados pesquisados foram obtidos nas práticas e interações dos sujeitos em 

situação real e, portanto, o planejamento do método de pesquisa buscou ser 

suficientemente aberto para fazer justiça à complexidade em questão, o que vem a 

justificar, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005) a escolha pela análise qualitativa 

para o design. 

 

Foram utilizadas 2 técnicas: observação e entrevista. 

 

Com relação à fase de observação, o acompanhamento da evolução destes 

pequenos grupos foi feito através das postagens que iam sendo disponibilizadas por 

eles no ambiente, bastando que apenas um dos integrantes postasse a atividade e 

mencionasse na mesma os nomes dos integrantes do grupo. Tal observação trouxe 

a ideia de que o modelo empregado atualmente pudesse não dar credibilidade aos 

verdadeiros autores e participantes da atividade em grupo. 

Apesar de estimularem a formação de pares para a realização das atividades 

na disciplina, e deixarem os alunos à vontade para criá-los, as professoras não 

achavam, em nenhum AVA utilizado, a opção de criar grupos pelos discentes. Em 
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um deles foi encontrada a opção de criar grupo pelo docente. Mesmo com essa 

opção iria requerer, do docente, um bom tempo para reunir as informações dos 

participantes e fazer a criação destes pequenos grupos. No outro não foi encontrado 

nenhuma opção de criar grupo. Isso reforçava as ideias de Dillenbourg e Fisher 

(2006) e Santos (2010) de que quando melhor instrumentado um ambiente, melhor 

se torna a maneira de se interagir com ele. 

 

Durante a fase de entrevista, foi percebida junto aos professores a dificuldade 

de acompanhamento das atividades exercidas pelos grupos dentro do ambiente 

AVA, uma vez que, os ambientes utilizados na disciplina, não ofereciam uma 

ferramenta que desse ao professor uma real situação dos andamentos das 

atividades destes grupos, deixando a coordenação da realização das atividades 

colocadas no ambiente, um trabalho cansativo e às vezes não muito eficaz, vindo a 

reforçar as observações sobre complexidade de coordenação das atividades nos 

ambientes apontados por Dillenbourg, Järvelä e Fischer. (2009). 

 

 

3.6 Geração de soluções: Prototipagem rápida 

 

 

Visou conceber interfaces que promovessem a qualquer momento a percepção das 

atividades dos pequenos grupos dentro do LMS Amadeus com o propósito de tornar 

mais eficiente, para o professor, a tarefa de coordenação das atividades dos alunos 

envolvidos em atividades para pequenos grupos dentro do ambiente. 

O processo de prototipagem fez parte do ciclo de desenvolvimento de Design 

de Interação, sendo utilizado para antecipar ao usuário final características da 

interface que poderiam ser testadas, validadas e modificadas pelos stakeholders. 

Neste processo, criou-se uma interface semelhante à interface final, partindo de 

requisitos iniciais e, através de um processo iterativo, foi-se refinando o protótipo, 

utilizando-se dos requisitos originados (PREECE; ROGERS e SHARP 2005). 

Os protótipos de baixa fidelidade foram úteis porque tenderam a ser simples, 

baratos e de rápida produção. Contudo, possuíam características importantes, que 

puderam ser rapidamente modificadas, oferecendo, portanto, suporte à exploração 
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de designs e alternativas (PREECE; ROGERS e SHARP Up cit.). Os protótipos 

iniciais desenvolvidos neste trabalho seguiram estas características e foram 

desenvolvidos a partir das necessidades dos usuários. 

Outra alternativa de design utilizada foi a construção de storyboards, 

desenvolvidos através dos protótipos de baixa fidelidade que posteriormente 

puderam ser refinados. A técnica de storyboard serviu para modelar os fluxos das 

interações entre os usuários e o sistema em seu ambiente de trabalho.  

 

 

Storyboard 

 

 

Depois de explicar a ideia básica de padrões para os usuários, pode-se começar 

provocando conceitos do domínio da aplicação na forma de padrões. Deu-se um 

roteiro para o que precisava ser capturado na simulação, observando mais 

explicitamente problemas, dando força aos apontamentos das soluções existentes, e 

referências dentro desses padrões de trabalho (ZIMMERMAN, FORLIZZI e 

EVENSON, 2007; BORCHERS, 2008). 

 

 

3.7 Avaliação da eficácia 

 

 

Para responder à questão que impulsiona esta investigação foi fundamental analisar 

o contexto onde ela se situa, e remetendo à análise da experiência do usuário na 

interação durante a disciplina. 

Para compreender os fenômenos pertencentes aos problemas identificados 

nesta pesquisa e as soluções desenvolvidas, relacionadas aos resultados obtidos 

através da concepção de modelagem da experiência do usuário na interação em 

ambientes de LMS, foi necessária uma abordagem qualitativa para a avaliação dos 

resultados obtidos. 

Após a confecção de vários modelos de baixa fidelidade (vide apêndice C), 

foram oferecidos aos participantes três modelos de telas, para que fossem votados 
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os dois melhores (Figura 15). Todas as telas partiam sempre do mesmo ponto: 

Visualizar Módulos. Os dois modelos mais votados, foram criados protótipos de 

baixa fidelidade, para avaliação heurística da usabilidade, nas soluções a serem 

implementadas no ambiente. Ao que teve melhor avaliação, foram criadas as telas 

de interação para serem refinadas e implantadas no LMS Amadeus, e novamente 

levadas aos participantes para a avaliação da sua eficácia. 

 

 

Figura 15 - Tela inicial de prototipagem e três opções de sequência. 

 

Fonte: O Autor 

Participantes da avaliação 

 

 

Para um melhor aproveitamento dos requisitos e uma melhor observação e 

refinamento das telas, participaram desta avaliação heurística, profissionais 

especializados em educação mediada por computadores, mestres em design, com 

especialização em interação humano máquina, formados pela Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), integrantes do corpo acadêmico do Curso Superior de 

Tecnologia em Design Gráfico da UNIBRATEC e seus alunos da disciplina de IHM 

em sua maioria. Os participantes elaboraram várias telas de baixa fidelidade criando 
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o storyboard dos aplicativos, seguindo os designs de usabilidade já existentes do 

Amadeus. 

 

A Coleta de Dados 

 

 

Na atividade de preparação, foram realizadas as atividades comuns aos métodos de 

avaliação por observação. Em particular, foram definidas as tarefas que os 

participantes realizaram para que os dados pudessem ser coletados. 

Durante a avaliação heurística dos protótipos de baixa fidelidade, os usuários 

foram observados de forma individual e, em seguida, foram entrevistados para 

avaliar a usabilidade. Após as entrevistas foram submetidos a um questionário de 

aceitação do design das interfaces adotadas.  

Durante as sessões de observação, foram coletados diferentes tipos de dados. 

Para cada tarefa, realizada por cada participante, tentou-se medir: o grau de 

sucesso da execução, o total de erros cometidos, quantos erros de cada tipo 

ocorreram, tempo necessário para conclusão, número de vezes que foi solicitada 

ajuda e o grau de satisfação do usuário. Além disso, também foram coletados: 

anotações com os comentários dos participantes (NIELSEN, 1994). 

Análise dos Dados Coletados 

 

O relato dos resultados do teste de usabilidade puderam descrever pontos fortes e 

fracos encontrados na interface, bem como se os objetivos foram atingidos, 

caracterizando a sua eficácia (NIELSEN. Up Cit). 

Tais análises puderam fazer os artefatos serem refinados e corrigidos a cada 

passo que se foi avançando no desenvolvimento, sempre levando em conta o design 

já utilizado no Amadeus e a experiência do usuário. Com isso, nova avaliação 

heurística foi realizada sobre a eficácia das soluções. 
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3.8 Conclusão 

 

 

Neste capítulo, justificou-se o uso do design de interação na avaliação das 

usabilidades das telas dos aplicativos a serem desenvolvidos para a nova versão do 

LMS Amadeus.  

Mostraram-se, detalhadamente, todas as etapas utilizadas no método, assim 

como o contexto da pesquisa, mostrando o perfil dos participantes envolvidos na 

avaliação heurística e levantamento dos requisitos e todos os procedimentos 

adotados na geração de soluções. e a avaliação de sua eficácia. O período de 

pesquisa de campo foi dividido em três partes, sendo eles compostos de: 

observação; levantamento das necessidades dos usuários e correções de problemas 

no ambiente; e confirmação das necessidades dos usuários. O perfil dos 

participantes envolvidos na avaliação heurística foi detalhado ainda nesta fase para 

demonstrar o domínio do conhecimento sobre as técnicas de Interação Humano-

Computador (IHC). 

Os procedimentos adotados na pesquisa para o recolhimento e análise dos 

dados e os preparativos para a geração de resultados que serão mostrados no 

capítulo a seguir. 
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Capítulo  

4 
4. Resultados 

 

Neste capítulo, explicita-se o desenvolvimento e resultados do método 

proposto no capítulo anterior, bem como as especificações que foram necessárias 

para atingir os seguintes resultados: implementação, avaliação da usabilidade da 

versão final e avaliação de sua eficácia. 

 

 

 

4.1 Análise de contexto 

 

Diante das observações geradas pelos participantes na análise de contexto da 

pesquisa, pode-se identificar três grandes necessidades dos usuários: a criação de 

grupos pelo discente, o acompanhamento das atividades exercidas pelos grupos, 

bem como o seu fluxo dentro do ambiente AVA. 

Os dados obtidos nos questionários aplicados aos participantes, bem como as 

gravações de áudio, durante entrevistas e observações de campo no colegiado, 

foram postos no software de análise qualitativa de dados NVivo 4na sua versão 10.0, 

permitindo que os dados fossem analisados, organizados e classificados mais 

rapidamente (Figura 16). 

                                            
4
 NVivo é um software que dá suporte a métodos de pesquisa qualitativos e mistos. Ele permite que se reúna, organize e analise 

conteúdos de entrevistas, discussões em grupo, pesquisas, áudio e vídeo. 
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Figura 16 - Necessidades do usuário analisadas no NVivo. 

 

Fonte: O Autor 

 

Parte do sucesso no desenvolvimento deste projeto dependeu da elicitação de 

requisitos, pois, foram as bases que permitiram ao pesquisador tirar conclusões 

sobre as situações, problemas e fenômenos, sugerindo assim, propostas que 

puderam contribuir para a solução do problema. 

A análise contextual desta pesquisa resultou nos requisitos utilizados para o 

desenvolvimento dos artefatos, e para a atualização da versão atual do Amadeus.  

Através da análise dos dados do NVivo, sobre as opções que o professor teria 

para criar grupos, foi mencionado que deveriam ser mais independentes, deixando 

de ser unicamente do poder do suporte do sistema (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Criação de grupos - Manipulação docente 

Categoria Criação de grupos 

Subcategoria Permitir manipulação pelo docente 

Entrevista É importante que o aluno interaja mais no ambiente, porém temos que ter o controle sobre 

suas ações. 

Poder editar a qualquer momento, corrigindo eventuais erros é uma opção a mais na ajuda 

da coordenação do ambiente. 

Ao construir tais artefatos em um AVA, baseado nas necessidades dos docentes, vocês 

podem dar um grande passo na pesquisa e desenvolvimento de um ambiente de 

aprendizado colaborativo online, incorporando a experiência acadêmica no desenvolvimento 

de um software. 

Participante 

Professor I 

Ter a opção de habilitar os recursos disponíveis no ambiente nas mãos do professor e não 

somente do administrador é uma excelente ideia.  

Participante 

Professor II 

Requisitos Habilitar a opção de Criar Grupos para o discente [RF1] 
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associados Habilitar Tutor/Moderador aos Grupos [RF3] 

Modificar/Editar Grupo [RF4] 

Deletar Grupo [RF5] 

Fonte: O Autor 

 

Para deixar o discente mais próximo e interagindo mais na plataforma, foram 

apontadas tanto pelos professores quanto pelos próprios discentes do curso, 

necessidades básicas importantes. Isso tornaria o aluno mais interativo com o 

ambiente (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Criação de grupos - Manipulação discente 

Categoria Criação de grupos 

Subcategoria Permitir manipulação pelo docente 

Entrevista É importante saber a participação dos integrantes do grupo, pois isso auxilia na realização e 

melhoria das atividades. 

Participante 

Aluno I 

Acredito na importância do compartilhamento de ideias para que haja a construção da 

aprendizagem. 

Participante 

Aluno II 

Conhecer o grupo, dês de a sua criação, auxilia no desenvolvimento das atividades 

propostas. 

Participante 

Aluno IV 

Requisitos 

associados 

Indicar Integrantes nos Grupos [RNF1] 

Criar Grupos [RF2] 

Comparação de desempenho entre Grupos [RF7] 

Listar usuários cadastrados no curso [RF8] 

Fonte: O Autor 

 

Acompanhar as respostas das atividades a qualquer tempo no ambiente, para 

poder saber qual o aluno está com mais dificuldade, para dirigir a ele uma melhor 

orientação, foi apontado como diferencial pelos professores do colegiado e dito 

como essencial (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Acompanhamento das atividades - Percepção docente 

Categoria Acompanhamento das atividades 

Subcategoria Percepção das atividades pelo docente 

Entrevista Seria bom uma ferramenta que me trouxesse a qualquer momento um feedback das 

atividades postas no ambiente, se elas estão ou não sendo respondidas. 

Participante 

Professor I 

Poder comparar o desempenho dos grupos com relação as atividades postas no ambiente é 

um bom incentivo para que grupos se tornem mais ativos na resolução das atividades. 

Participante 

Professor II 

Requisitos 

associados 

Status da Atividade (Grupo ou Usuário) [RNF3] 

Dar percepção ao desempenho ou participação do Grupo [RF6] 

Comparação de desempenho entre Grupos [RF7] 

Andamento das atividades [RF10] 

Time line (linha do tempo) [RF11] 
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Relatório das Atividades [RF12] 

Fonte: O Autor 

 

Perceber como andam as interações dos participantes com relação às 

atividades em seu grupo, foi ponto interessante levantado pelos discentes durante a 

pesquisa (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Acompanhamento das atividades - Percepção discente 

Categoria Acompanhamento das atividades 

Subcategoria Percepção das atividades pelo discente 

Entrevista É sempre bom avaliar o nosso próprio desempenho como forma de aprimoramento 

contínuo.  A comparação entre outros grupos precisa ser feita de forma bastante cautelosa e 

com critérios bem transparentes. É preciso tornar claro o que se entende por 

“desenvolvimento de seu grupo”. Isso pode ter pelos menos duas conotações: quantitativa: 

quantas vezes os participantes postaram e, qualitativa: quais elementos significativos foram 

abordados nas postagens, que contribuições foram trazidas pelas participações, etc. 

Havendo a possibilidade de ter um acompanhamento qualitativo das discussões dos grupos, 

sou inteiramente a favor e até acho interessante como forma de estímulo a participações 

mais fundamentadas. 

Participante 

Aluno X 

Requisitos 

associados 

Status da Atividade (Grupo ou Usuário) 

Dar percepção ao desempenho ou participação do Grupo 

[RNF3] 

[RF6] 

Comparação de desempenho entre Grupos [RF7] 

Andamento das atividades [RF10] 

Time line (linha do tempo) [RF11] 

Fonte: O Autor 

 

A percepção dos fluxos das atividades discentes vem a colaborar com 

professores e alunos no ambiente em termos de coordenação das atividades e 

colaboração na aprendizagem discente (Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Acompanhamento das atividades - Fluxo das atividades. 

Categoria Acompanhamento das atividades 

Subcategoria Percepção dos fluxos das atividades 

Entrevista Acho que sim, pois acredito que a participação grupal do ambiente acaba estimulando a 

participação individual. 

Participante 

Aluno V 

Acredito que percebendo como outro aluno fez para resolver as atividades dele no ambiente 

eu possa me guiar para responder a minha, já que tenho pouca experiência em EaD. 

Participante 

Aluno IX 

Requisitos 

associados 

Log de acessos [RF9] 

Fonte: O Autor 
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As análises dos dados organizados no NVivo, colaboraram para a construção 

dos requisitos que foram usados no desenvolvimento dos aplicativos utilizados na 

versão 0.9.7 do Amadeus. 

Os requisitos mostrados abaixo, originados pelas necessidades apontadas 

pelos usuários, foram usados na pesquisa de campo para comprovação de sua 

eficácia. 

 

Não funcionais: 

 [RNF1] Indicar Integrantes nos Grupos 

 [RNF2] Status da Atividade (Grupo ou Usuário) 

 

Funcionais 

 [RF1] Habilitar a opção de Criar Grupos para o discente 

 [RF2] Criar Grupos 

 [RF3] Habilitar Tutor/Moderador aos Grupos 

 [RF4] Modificar/Editar Grupo 

 [RF5] Deletar Grupo 

 [RF6] Dar percepção ao desempenho ou participação do Grupo 

 [RF7] Comparação de desempenho entre Grupos 

 [RF8] Listar usuários cadastrados no curso 

 [RF9] Log de acessos 

 [RF10] Andamento das atividades 

 [RF11] Time Line (Linha do Tempo) 

 [RF12] Relatório das Atividades 

 

Todos os requisitos foram analisados e tiveram seus casos de uso 

especificados para o desenvolvimento vide Apêndices A e B constantes nesta 

dissertação. 
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4.2 Geração de solução 

 

 

De acordo com os requisitos levantados na seção 4.1, foi possível identificar 

requisitos que possibilitaram a geração de alternativas de design. Para a geração 

destas alternativas foram utilizadas duas técnicas: protótipos de baixa fidelidade e 

storyboard. A seguir são descritos os resultados da aplicação das duas técnicas, 

bem como os procedimentos para a construção das mesmas. 

 

Prototipação rápida (baixa fidelidade) e avaliação com os usuários 

 

Da prototipação rápida e da avaliação das usabilidades dos artefatos prototipados 

foram criadas soluções que mais se adequavam ao modelo atual de usabilidade do 

Amadeus e ainda apontadas algumas correções que foram feitas ao longo do 

desenvolvimento. 

Dos vários modelos criados e corrigidos foram escolhidos os três mais 

relevantes e feita uma votação no colegiado contextualizado nesta dissertação. Aos 

dois de maior votação foram criados os seus protótipos e depois implementado o 

melhor avaliado. 

Todos os protótipos resultantes da pesquisa bem como suas etapas de testes 

de usabilidade estão no apêndice C desta dissertação. 

Nesta seção tem-se os resultados dos protótipos de baixa fidelidade gerados 

pelos requisitos obtidos no capítulo 4 seção 4.1. Foram desenhados protótipos de 

baixa fidelidade que puderam ser refinados após os testes de sua usabilidade. 
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Figura 17 - A - Visualizar módulos. B - Opção Grupos. 

 

Fonte: O Autor 

 

Nas telas A e B (Figura 17) é disponibilizado ao usuário (tutor, aluno ou 

professor) a opção de [Grupos] constante na opção [Visualizar Módulos]. 

 

Figura 18 – C - Opção [Criar Grupo] 

 

Fonte: O Autor 

 

Caso o professor tenha habilitado a opção [Criar Grupos] para o discente, esta 

função estará disponibilizada como na tela C (Figura 18). Caso contrário, esta 

função estará disponibilizada somente ao professor. 

Ao clicar na função [Criar Grupos], o usuário poderá criar o nome do seu grupo, 

visualizar os usuários que estão disponíveis no ambiente para convidá-los a fazer 

parte do seu grupo e logo em seguida, concluir a criação do seu grupo voltando a 

sua tela inicial, como na sequência de telas do D ao I (Figura 19). 
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Figura 19 - Sequencia realizada para a criação de grupos no ambiente Amadeus. 

 

Fonte: O Autor 

 

Storyboard 

 

A técnica correspondeu ao detalhamento de um cenário de uso especificado para o 

sistema, consistindo em uma sequência de desenhos representando não só esboços 

de telas, mas também elementos do contexto. 

A seguir estão todas as sequências que representam as novas funções no 

ambiente Amadeus. 
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Habilitar ou desabilitar a criação de grupos pelo docente no Ambiente 

A criação dos grupos dentro do ambiente pelo discente é habilitada pelo professor 

através de uma funcionalidade disponível no ambiente. 

 

Figura 20 - Tela visualizar módulos, padrão de um curso no Amadeus na visão docente. 

 

Fonte: O Autor 

 

O primeiro passo será clicar na opção de grupos, como mostrado na Figura 20 

disponibilizado no ambiente, e ela fará surgir para o professor quatro opções 

Habilitar/Desabilitar; Criar grupo; Visualizar Grupos; Relatório, como se mostra na 

Figura 21. 
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Figura 21 - Clicar em grupos para visualizar as opções para o docente 

 

Fonte: O Autor 

 

No segundo passo, para que o Professor possa habilitar a criação de grupos 

pelo discente, deve-se clicar em Habilitar/Desabilitar, conforme Figura 22. 

 

Figura 22 - Habilitando a criação de grupos para o discente. 

 

Fonte: O Autor 

 

Após habilitar a criação de grupos, o sistema irá indicar a opção [Desabilitar], 

indicando que a opção está habilitada, conforme a Figura 23. 
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Figura 23 - Confirmação da habilitação de criação de grupos para o discente. 

 

Fonte: O Autor 

 

A partir deste momento, todo o discente matriculado no curso estará habilitado 

a criar seu grupo no ambiente. 

 

Para que o professor possa desabilitar a opção de criar grupo pelo discente, 

deverá repetir os passos da Figura 20 a 22 mudando apenas o clique na opção que 

agora é [Desabilitar]. 

 

Criar Grupos 

 

 

Após habilitada a criação de grupos para o discente, todas as funções 

disponibilizadas no ambiente são as mesmas para todos os usuários, sejam eles 

aluno, professor ou tutor. 

Os passos, na visão discente, para criar um grupo no ambiente Amadeus, 

partindo da tela inicial de Visualizar Módulos é mostrado a seguir. 
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Figura 24 - Tela padrão da visualização de módulo no ambiente Amadeus. 

 

Fonte: O Autor 

 

Clica na opção [Grupos] (Figura 24), habilitada previamente pelo professor no 

ambiente e aparecerão para o aluno duas opções, [Criar Grupo] e [Visualizar 

Grupos] (Figura 25). 

 

Figura 25 - Criando grupos pelo discente 

 

Fonte: O Autor 
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Será disponibilizada ao aluno uma caixa de texto para ser colocado o nome do 

grupo; uma caixa de listagem com os nomes dos integrantes do curso, mostrando a 

disponibilidade do aluno para compor um grupo; um botão [Convidar] para transferir 

para a caixa Participantes do Grupo os nomes selecionados na caixa Participantes 

do Curso e por fim, um botão [Concluir] (Figura 26). 

 

Figura 26 - Tela mostrando as opções para a criação do grupo. 

 

Fonte: O Autor 

 

Selecionam-se os futuros integrantes do grupo e clica-se no botão [Convidar] 

para transferi-los da caixa de participantes do curso para participantes do grupo. 

Observa-se, desde o passo anterior, que alguns participantes do curso apresentam 

um “*” asterisco em seu nome, indicando que os mesmos já integram ou foram 

convidados para outro grupo (Figura 27). 
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Figura 27 - Seleção e convite dos integrantes do grupo. 

 

Fonte: O Autor 

 

Após criar o nome do grupo, ver o nome dos integrantes na lista de 

participantes do grupo, deve-se clicar em [Concluir] (Figura 28). 

 

Figura 28 – Visualizar o nome do grupo e seus integrantes. 

 

Fonte: O Autor 

 

Após observar se não falta convidar mais nenhum integrante para o grupo, 

clica-se em [Concluir] (Figura 28). O sistema exibe um alerta de confirmação da 
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criação do grupo para que o discente finalize a funcionalidade (Figura 29) voltando o 

usuário para a tela padrão de visualizar módulos. 

 

Figura 29 - Finalização da criação do grupo 

 

Fonte: O Autor 

 

 

Visualizar grupos 

 

 

Para visualizar os grupos existentes no ambiente, tanto o professor quanto o aluno 

poderão estar na tela padrão do curso no Ambiente Amadeus. Nesta tela, o primeiro 

passo a ser feito deverá ser clicar na opção grupos (Figura 30). 
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Figura 30 - Tela padrão de visualizar módulos no Ambiente Amadeus. 

 

Fonte: O Autor 

 

Ao clicar na opção [Visualizar Grupos] (Figura 31) serão mostrados todos os 

grupos existentes no ambiente. 

 

Figura 31 - Tela mostrando a opção de visualizar grupos no Amadeus. 

 

Fonte: O Autor 

 

É mostrado também o número de integrantes do grupo, a opção “Time Line” 

que mostrará, quando selecionada, as atividades exercidas pelos grupos e os Status 



83 

 

Paulo André da Rocha Perris 

das atividades a serem realizadas no ambiente no módulo aberto atual. Ao se clicar 

em [Visualizar], como na Tela A, na guia Timeline, será exibido ao professor datas 

dos acessos dos membros dos grupos no ambiente, onde o de maior tamanho 

deverá indicar uma maior atividade participativa do grupo no ambiente como na tela 

B (Figura 32). 

 

Figura 32 - Visualizar TimeLine do grupo que exibe as datas de acesso. 

 

Fonte: O Autor 

 

Figura 33 - Log das atividades exercidas pelo Grupo em determinada data. 

 

Fonte: O Autor 

 

Escolhendo uma data e clicando nela como na Tela B (Figura 32), serão 

exibidas na tela as atividades exercidas pelo grupo nesta data, indicando apenas as 

ações do grupo no ambiente (Figura 33). 
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Mas se o professor escolher clicar no nome do grupo, conforme a Tela C 

(Figura 34), este visualizará o nome dos integrantes do mesmo e terá a percepção 

de quem no grupo ainda não postou a atividade semanal disponibilizada pelo 

professor no ambiente. 

 

Figura 34 - Nome dos integrantes do grupo e seus status de atividades. 

 

Fonte: O Autor 

 

Graças ao indicador perceptivo do Status da atividade, o professor já pode 

concluir qual o integrante do grupo ainda não fez a sua parte da tarefa no ambiente, 

(Tela D, Figura 34). Motivo do qual o Status do grupo ainda se encontra em 

vermelho (não concluído). Essa opção também é disponibilizada aos integrantes do 

grupo, para que os mesmos possam interagir de forma mais eficaz com o integrante 

do grupo que ainda não fez a atividade. 

Ao professor fica, a qualquer momento, a opção de intervir e coordenar o aluno 

no grupo a prosseguir de forma a terminar sua atividade, uma vez detectada tal 

dificuldade em fazê-la. 

Os integrantes do grupo, caso necessitem, podem utilizar as informações 

contidas nos logs das atividades de seus membros para um roteiro de como resolver 

as atividades ainda em aberto. 
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Figura 35 - Exemplos de logs das atividades no ambiente. 

 

Fonte: O Autor 

 

Caso o aluno não soubesse que na atividade desta semana, ele teria que 

postar no fórum, ele olharia o log do aluno que concluiu a atividade (Tela E, Figura 

35) para usar como roteiro e concluir a sua (Tela F, Figura 35). 

 

Relatório das atividades 

 

A opção Relatório das atividades está disponível apenas para o docente e ela traz a 

qualquer momento o status das atividades exercidas pelos discentes no ambiente, 

dando ao professor total controle dos que estão e que não estão fazendo as 

atividades semanais no ambiente. 

 

Clicando em [Grupos] como visto anteriormente na Figura 30, clica-se agora na 

opção de [Relatório das Atividades] (Figura 36). 
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Figura 36 - Opção de Relatório das atividades dos grupos no ambiente Amadeus. 

 

Fonte: O Autor 

 

Ao clicar na opção [Relatório das Atividades] é apresentada uma página 

contendo todos os módulos já aplicados na disciplina até o momento e nele consta 

todos os grupos de usuários e seus respectivos status de atividades realizadas, 

permitindo que o professor possa avaliar a participação dos grupos dentro do 

ambiente e que também possa imprimir o relatório (Figura 37). 
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Figura 37 - Relatório das atividades exercidas pelos grupos no Ambiente Amadeus. 

 

Fonte: O Autor 

 

Implementação 

 

 

Durante a fase de implementação, foram criadas novas entidades relacionais no 

banco de dados do Amadeus para tornar funcionais os novos recursos que 

resultaram dos requisitos. Foi feita uma análise cuidadosa para que não houvesse 

conflito com as tabelas já existentes no banco. 

Ainda durante a fase, foi trocada a máquina virtual do Java por recomendação 

dos programadores para permitir melhor desempenho ao servidor TomCat que 

hospeda o Amadeus utilizado para testes pela máquina virtual Jrockit da Oracle5  

Observou-se a estabilidade do sistema com as novas implementações, tendo 

sido gerado um relatório no sistema TomCat, considerando, sem nenhuma anomalia 

do sistema como travamentos, bugs, perda ou inconsistência de dados. 

 

                                            
5
 Oracle Corporation é uma empresa multinacional de tecnologia e informática dos Estados Unidos, 

especializada no desenvolvimento e comercialização de hardware e softwares. 
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Versão final 

 

 

Para a versão final do Amadeus, três novas funcionalidades foram criadas e 

implementadas para serem lançadas em Fevereiro de 2013 como versão 0.97: 

 

1. Criação de Grupos 

a. Quando habilitado pelo docente, permite que o discente crie seu 

próprio grupo no ambiente, e 

b. Quando não habilitado pelo docente, apenas o docente poderá 

criar os grupos no ambiente. 

2. Visualização dos logs das atividades 

a. Permite que o professor possa acompanhar as atividades dos 

alunos ou grupos no ambiente, melhorando a coordenação dos 

módulos, e 

b. Permite que membro do grupo possa utilizar os passos de 

outros membros do grupo que tenham já realizado uma 

atividade como um roteiro que o auxilie na realização de sua 

atividade, caracterizando o aprendizado colaborativo no 

ambiente. 

3. Acompanhamento das atividades 

a. Permite que o docente possa acompanhar de duas maneiras a 

realização das atividades pelos grupos no ambiente: 

i. Por módulo Atual: visualizando o status do grupo naquele 

módulo, e 

ii. Por Relatório das Atividades visualizando todos os 

módulos e suas respectivas atividades, realizadas ou 

não, e 

b. Permite ao discente apenas acompanhar as atividades do grupo 

no módulo atual. 
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Versão final e Avaliação da usabilidade 

 

 

Após a implementação dos novos recursos no ambiente Amadeus foram feitos 

testes de usabilidade com as novas funcionalidades em uma plataforma online 

dando aos participantes dos testes um contexto semelhante aos utilizados no 

EDUMATEC, inclusive transportando os dados existentes na versão 0.9.6 para a 

mais nova versão. 

A função de [Habilitar/desabilitar Criar Grupos] foi considerada uma novidade 

como opção uma vez que agora o próprio discente poderá criar o seu próprio grupo. 

A função de [Criar Grupo] foi de fácil assimilação pelo discente que podia dar 

nome ao seu grupo ao mesmo tempo em que lhe era disponibilizada uma lista com 

os possíveis integrantes. 

A função [Visualizar Grupos] foi apontada como uma grande novidade, pois ao 

mesmo tempo em que mostra os grupos existentes no ambiente, mostra também o 

número de componentes do grupo e o status de realização de suas atividades, como 

mostra a Figura 38. 
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Figura 38 - Tela Visualizar Grupos. 

 

Fonte: O Autor 
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Já a função [Relatório das atividades] foi citada pelos professores participantes 

como um dos grandes trunfos do ambiente, pois exibe com exatidão a participação 

dos grupos em todas as atividades disponibilizadas no ambiente a qualquer 

momento (Figura 39), fazendo com que o professor ou tutor saiba em que grupo tem 

que intervir para cobrar mais dedicação nas realizações de tais atividades, dando ao 

professor ou tutor uma melhor coordenação do ambiente e ainda permitindo que 

possa imprimir o relatório. 

 

Figura 39 - Relatório das atividades Amadeus 0.9.7 

 

Fonte: O Autor 

 

 

4.3 Avaliação da Eficácia 

 

 

Para a avaliação da eficácia da versão final do Amadeus, foi solicitado a cinco 

professores especialistas em ensino mediado por tecnologia e em ambientes LMS, 

de instituições distintas, que fizessem a tarefa de identificar quais alunos 

participaram e quais não participaram da atividade da primeira semana da disciplina 

de Introdução à Educação a Distância. Eles ficaram à vontade para utilizar os 

recursos que os deixassem mais confortáveis e seguros de estar fazendo esta 

atividade de maneira correta. 
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O objetivo era medir o tempo gasto pelos professores e traçar uma média entre 

as plataformas envolvidas no curso e depois comparar com o ambiente Amadeus em 

sua versão final. 

Os ambientes aos quais se foi comparado o Amadeus 0.9.7, foram o Amadeus 

0.9.6 e o Moodle 2.0. Os dados contidos em todos os ambientes eram exatamente 

os mesmos, uma vez que as plataformas eram usadas em paralelo pelo curso. 

A atividade da primeira semana foi um Fórum, cujo tema era: “Sociedade em 

rede”. Os alunos teriam que postar comentários sobre um texto cujo assunto fora 

disponibilizado por um dos professores da disciplina. 

Os tempos decorridos pelos professores em todas as plataformas foram 

registrados de forma observada e cronometrada. Contava com o início na tela de 

login e ia até a hora em que o professor anunciasse o seu término. 

Primeiro foi solicitado aos professores que usassem a plataforma Amadeus 

0.9.6 com os dados constados nele no módulo da primeira semana do curso. 

Os tempos registrados pelos professores na atividade utilizando o Amadeus 

0.9.6 foram os seguintes: 

 

Tabela 1 - Tempo em minutos de execução Amadeus 0.9.6 

Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor 4 Professor 5 Tempo médio 

00:17:11 00:23:45 00:16:11 00:19:07 00:15:37 00:18:22 

Fonte: O Autor 

 

Os tempos registrados pelos professores realizando a mesma atividade 

utilizando o Moodle 2.0 foram os seguintes: 

 

Tabela 2 - Tempo em minutos de execução no Moodle 2.0 

Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor 4 Professor 5 Tempo médio 

00:07:27 00:14:55 00:09:27 00:10:42 00:09:12 00:10:21 

Fonte: O Autor 

 

Os professores utilizaram exatamente os mesmos passos e quatro deles os 

mesmos recursos para fazer a atividade proposta: Entraram no ambiente, copiaram 

a lista de alunos matriculados para uma planilha e depois compararam os nomes 

encontrados nos posts no fórum com os nomes encontrados na lista de alunos. 

Apenas um professor utilizou um editor de texto para o mesmo fim. 
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Por fim, foi solicitado novamente aos professores que repetissem a mesma 

atividade só que agora utilizando os novos recursos do Amadeus 0.9.7. Como não 

haviam grupos formados e a postagem era de forma individual, os alunos foram 

organizados como grupo de um único participante com o seu próprio nome, para 

tornar o teste mais real no nível contextual. Os tempos registrados foram os 

seguintes: 

 

Tabela 3 - Tempo de execução no Amadeus 0.97 

Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor 4 Professor 5 Tempo médio 

00:01:27 00:00:55 00:00:47 00:00:52 00:01:10 00:01:02 

Fonte: O Autor 

 

Os dados foram coletados e lançados em uma planilha gerando um gráfico 

para medir a eficácia das implementações de percepção das atividades no ambiente, 

que indicou um ganho significativo na avaliação do aluno por participação no LMS 

Amadeus. 

 

Tabela 4 - Avaliação da eficácia do Amadeus 0.9.7 em uma atividade. 

 

Fonte: O Autor. 

 

Aos professores participantes do teste haviam sido dadas explicações prévias 

baseadas no storyboard das novas funcionalidades. 

00:00:00 

00:02:53 

00:05:46 

00:08:38 

00:11:31 

00:14:24 

00:17:17 

00:20:10 

Amadeus 
0.96 

Moodle Amadeus 
0.97 

Identificar alunos participantes /não 
participantes 

Tempo médio em minutos 
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Agora utilizaram o recurso de [Relatório das Atividades] o que trouxe como 

resultado imediato, quem havia ou não participado do fórum naquela semana. 

Mostrou-se precisão, em indicar os alunos que haviam participado daquele 

módulo disponibilizado pelo professor, com a aplicação de percepção das atividades 

realizadas pelos alunos, o que antes não havia nos LMS que eram utilizados pelos 

professores no curso. Isso torna a atividade de coordenação nestes ambientes não 

só eficaz, mas muito eficiente, levando-se em conta que um quarto da vida dos 

docentes pertencentes ao contexto desta pesquisa é dedicado a educação mediada 

por tecnologia. 

 

 

4.4 Conclusão 

 

 

O primeiro ponto observado que se teve nesta pesquisa foi o de mostrar que mesmo 

falando sobre formação de grupos e percepção, trata-se de uma pesquisa em CSCL. 

A própria revisão da literatura mostrou que temas como percepção e trabalhos em 

grupos estão hoje mais próximos neste campo, e não mais somente em CSCW. 

Seguindo trechos importantes encontrados na revisão da literatura, foi tomado 

o devido cuidado na hora de “instrumentar” o ambiente LMS, pois de nada adiantaria 

tanta tecnologia empregada se a mesma fosse difícil de usar e de assimilar. Tais 

trechos vieram de Prieto et al. (2011) quando ele falou sobre a “Instrumentação” dos 

ambientes LMS dizendo que: “instrumentar de mais um ambiente LMS e não 

oferecer suporte para que o usuário possa usá-lo de maneira correta, acaba por 

afastar o usuário do sistema”. O resultado deste cuidado deu origem a novos 

artefatos com boa usabilidade e fácil assimilação. 

Com relação ao método, foi traçada de forma bem objetiva e criada como um 

roteiro. Porém este roteiro não pôde ser seguido cronologicamente uma vez que, 

quando se trata com pessoas nas nossas pesquisas, nem sempre se usa a 

cronologia descrita na metodologia. Muitas das entrevistas e opiniões, que 

resultaram em dados importantes para o desenvolvimento da escrita e dos artefatos 

que viriam a “instrumentar” o ambiente LMS vieram de momentos bastante distintos, 

chegando a quase um ano. Entretanto, este fato veio a dar mais certeza de que tais 
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artefatos eram realmente essenciais no ambiente para uma melhor coordenação das 

atividades por parte do docente. 

Durante a pesquisa de campo, os participantes foram questionados sobre a 

importância da formação de grupos em ambiente AVA na melhoria do aprendizado 

de forma colaborativa. Os depoimentos vieram a ressaltar a importância do 

aprendizado colaborativo. 

Sobre a formação de grupos em ambientes LMS, a observação do entrevistado 

3 recai na necessidade de troca de conhecimento com algum outro participante para 

que pudesse melhorar seu conhecimento na disciplina. 

 

Com certeza, pois foi algo que senti falta durante meu curso de 

especialização. Todas as atividades eram individuais. Acho que a 

troca de conhecimento através da formação de grupos poderia 

enriquecer a aprendizagem. - Entrevistado 3. 

 

Os entrevistados 1 e 8 salientam que a formação de grupos no AVA desta vez 

pelos próprios discentes traz mais integração entre os participantes e facilita o 

processo cognitivo. 

 

Sim, pois acredito que a interação entre os participantes em um 

grupo no ambiente AVA facilita tanto no processo de aprendizagem 

e avaliação. - Entrevistado 1. 

 

Acredito que somente dessa forma é possível promover a integração 

e a troca de conhecimento entre os alunos, uma vez que parte dos 

cursos a distância tem pouco ou nenhuma interação presencial entre 

os estudantes. - Entrevistado 8. 

 

 

Tais pontos de vista, de pessoas com e sem experiência em educação 

mediada por tecnologia, expressam valores nativos deste tipo de prática docente, 

onde afirma que o aluno é o formador do seu conhecimento. 
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Quando questionados sobre a possibilidade da percepção das atividades dos 

membros do grupo, um dos depoimentos foi o seguinte: 

 

É sempre bom avaliar o nosso próprio desempenho como forma de 

aprimoramento contínuo. A comparação entre outros grupos precisa 

ser feita de forma bastante cautelosa e com critérios bem 

transparentes. - Entrevistado 5. 

 

O entrevistado 2 questionou se não era intrusiva a visualização dos logs dos 

discentes por outros discentes. A resposta a essa questão é que os logs revelam 

não “o que” está sendo feito no ambiente, mas sim, “como” está sendo feito. Desta 

forma outros alunos podem utilizar os logs como um roteiro para a realização de 

suas atividades. Isso condiz com Dillmbourg et al. (2010) nas suas pesquisas em 

CSCL e instrumentação. 

Com relação à usabilidade das novas funcionalidades desenvolvidas no 

ambiente, foi visto que a partir da utilização contínua, o esforço cognitivo para 

compreensão das visualizações é muito reduzido. Com isso, a coordenação das 

atividades é beneficiada. Houve casos onde o entrevistado utilizou o recurso 

[Visualizar módulo] para depois ir ao recurso de [Grupos] sem perceber que tal 

opção já se encontra disponível no momento em que ele clica no nome do curso 

disponível em [Seus cursos]. Em outro momento, utilizou a forma mais rápida de 

acesso. 

Em relação à eficácia dos novos aplicativos no ambiente, esta foi comprovada 

satisfatoriamente pelos docentes na realização dos testes. Ao ser demonstrado a um 

dos docentes do colegiado contextualizado, ele questionou se este novo ambiente já 

estaria à disposição de imediato, pois já teria novas disciplinas a lecionar e gostaria 

de usar já as novas aplicações. 
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Capítulo  

6 
5. Considerações Finais 

 

 

O último capítulo deste trabalho apresenta as considerações finais, os 

resultados obtidos relacionados com os objetivos iniciais da pesquisa, as 

possibilidades para realização de trabalhos futuros e a conclusão do trabalho. 

 

 

 

Esta nova oportunidade de interação possibilitará que o Amadeus esteja mais 

presente no cotidiano dos alunos que estudam em ambientes mediados por 

tecnologia, desta forma esta pesquisa se enquadrou no contexto de entender a 

experiência do usuário para projetar mecanismos de percepção na utilização 

ferramentas de workflow através da plataforma Amadeus. 

 

 

5.1 Contribuições 

 

 

Com os novos componentes gerados por esta pesquisa, acrescentou-se maior 

eficácia na avaliação das atividades exercidas por pequenos grupos no ambiente 
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LMS Amadeus, percurtindo aos professores um melhor acompanhamento das 

atividades exercidas através de uma percepção única destas atividades em grupo. 

Contribuiu-se ainda nos seguintes aspectos: 

 Identificou-se os requisitos que vieram demonstrar as necessidades em 

relação à integração de ferramentas de workflow em ambientes LMS; 

 Concebeu-se um modelo conceitual de componentes de software que 

foram integrados no ambiente Amadeus LMS, baseado em princípios e 

técnicas de IHC. 

 Especificou-se, com documentação necessária, a construção da 

ferramenta de workflow no LMS Amadeus, para suas futuras versões; e 

 Avaliou-se a eficácia e a satisfação da coordenação de pequenos 

grupos no uso do novo componente junto aos professores de 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

Obteve-se, como resultado desta pesquisa, uma melhoria na coordenação e 

percepção da realização das atividades por parte dos discentes. Os professores se 

sentiram mais seguros agora em afirmar quem fez e quem não fez uma atividade 

proposta, gerando relatórios sobre as mesmas com mais rapidez a qualquer 

momento. 

Outro resultado obtido foi a implementação dos registros dos logs das 

atividades executadas pelos discentes no ambiente com relação aos módulos 

disponibilizados pelos professores. Tal geração de log no Amadeus poderá servir de 

script para que outro aluno possa seguir, de modo a realizar suas atividades 

condizendo com as pesquisas de Dellembourg et al.(2010) e Prieto et al. (2011) 

sobre aprendizado colaborativo e instrumentação. 

A formação de grupos pelo discente agora está disponível no Amadeus. Tal 

funcionalidade tornou possível a interação do discente com a plataforma, dando 

mais liberdade para a interação deste com outros do mesmo curso. Isto trará mais 

aproximação do discente para a plataforma, uma vez com que fará com que ele 

possa agora, ter mais interação e liberdade no ambiente. Isso poderá melhorar a 

aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento dos alunos no curso. 
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5.2 Trabalhos Futuros 

 

 

Todas as soluções aqui criadas, poderão ser implementadas na versão 1.0 do 

Amadeus, desenvolvida em Python, que trará mais flexibilidade ao ambiente, 

tornando-o modular seguindo as normas do IMS-LD.  

Como recomendação de trabalhos futuros, indica-se a continuação da pesquisa 

com relação à integração dos grupos em ambientes LMS em redes sociais medindo 

agora a sua eficácia com relação à integração dos ambientes e integrar o 

aprendizado colaborativo às redes sociais e medir a colaboração entre os discentes 

nos ambientes. 

Recomenda-se ainda uma melhor ferramenta de integração em comunicação, 

para que os usuários não tenham que buscar meios externos para fazer isso, uma 

vez que todos os discentes utilizaram meios de comunicações externos (textos e 

voz) e trazer os meios de comunicação síncronos das mídias sociais poderá acelerar 

a comunicação colaborativa entre os participantes em um ambiente LMS. 

 

 

5.3 Limitações do estudo 

 

 

O tempo foi fator limitativo nesta pesquisa. Os estudos da utilização dos logs como 

scripts pelos discentes para resolução de suas atividades não puderam ser medidos 

como eficientes por tal fator, mesmo estando a aplicação pronta e atendendo aos 

padrões sugeridos na revisão da literatura. 

 

 

5.4 Conclusão 

 

 

Com a aplicação das novas funcionalidades no Amadeus, pôde ser verificado 

através de testes, que SIM; a aplicação de ferramentas de percepção pode, de fato, 

melhorar a coordenação de ambientes LMS a qualquer momento em uma disciplina, 
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respondendo ao problema de pesquisa que era: O uso de interfaces para percepção 

das atividades de grupos em ambientes LMS pode tornar mais eficiente a 

coordenação destes grupos pelos professores? 

O log das atividades agora atua como um novo objeto de aprendizagem, 

acrescendo ainda mais a aprendizagem colaborativa, envolvendo os três tipos de 

percepção: comportamental, cognitiva e social. Este novo objeto virá a auxiliar 

estudantes com pouca experiência em ambientes mediados por tecnologia na 

realização de suas atividades e aproximará o discente ainda mais da plataforma. 
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Apêndices 

Apêndice A - Requisitos 

Requisitos funcionais e não funcionais e casos de uso para a formação de grupos e 

acompanhamento das atividades (Time Line) em grupos no ambiente Amadeus. 

 

Requisitos Não Funcionais 

 

[RNF- 0001] Indicar Integrantes dos Grupos 

Prioridade Essencial 

Descrição Os integrantes que estiverem disponíveis para a formação dos 

grupos deverão ter seus nomes em negrito. 

Os membros que já pertencerem a um grupo dentro do ambiente 

estarão com seus nomes desabilitados (cinza) para seleção e 

serão sinalizados por um “*” (asterisco). 

Estes integrantes não poderão mais ser convidados para 

pertencerem a outros grupos. 

Este requisito não se aplica a tutores ou professores. 

 

[RNF- 0002] Time line (linha do tempo) 

Prioridade Essencial 

Descrição Essa Time Line (linha do tempo) deverá estar disponível a direita 

no ambiente. 

 

[RNF- 0003] Status da Atividade (Grupo ou Usuário) 

Prioridade Essencial 

Descrição Esse Status deverá estar disponível na cor vermelha para 

atividades não realizadas e em verde para atividades concluídas 

no ambiente. 

 

Requisitos funcionais 
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[RF- 0001] Habilitar a opção de Criar Grupos para o discente 

Prioridade Essencial 

Descrição Ao criar um curso, o professor poderá habilitar no ambiente a 

formação de grupos pelos discentes. 

O Ambiente permitirá que usuários cadastrados no curso criem 

grupos. 

Caso a opção não seja habilitada, será permitida a criação dos 

grupos apenas pelo professor. 

 

[RF- 0002] Criar Grupos 

Prioridade Essencial 

Descrição O usuário habilitado poderá dar nome ao grupo. 

O usuário habilitado poderá convidar outros usuários a 

participarem do grupo. 

O usuário poderá convidar um tutor habilitado no ambiente para 

moderar o grupo. 

Caso o criador do grupo não selecione um tutor para o mesmo, 

ele será o moderador do grupo. 

 

[RF- 0003] Habilitar Tutor/Moderador aos Grupos 

Prioridade Essencial 

Descrição O Ambiente indicará aos grupos os tutores disponíveis para ser o 

moderador do grupo. 

O usuário com papel de Administrador ou Professor poderá 

indicar um Tutor para administrar/moderar o grupo. 

Cada grupo terá um moderador que ficará responsável pelo 

gerenciamento do grupo. 

Se o usuário não optar por um tutor e nem o Professor sugerir um 

tutor para o grupo, o criador do grupo, por padrão, assume a 

moderação do grupo. 

 

[RF- 0004] Modificar Grupo 
Prioridade Importante 
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Descrição O Ambiente permitirá que usuários com papel de Administrador 
ou Professor modifiquem os integrantes do grupo. 
O Ambiente permitirá que usuário com papel de Administrador ou 
Professor modifique o Tutor do grupo. 
O Ambiente permitirá que qualquer integrante do grupo solicite 
transferência para outro grupo.  
Tal transferência só será permitida com a aceitação do tutor ou 
moderador de ambos os grupos. 

 

[RF- 0005] Deletar Grupo 

Prioridade Importante 

Descrição O Ambiente permitirá que usuário com papel de Administrador ou 
Professor apague o grupo a qualquer momento se julgar 
necessário. 
O Ato de apagar o grupo do Ambiente não afeta em apagar os 
usuários do ambiente e nem as atividades desenvolvidas 
individualmente por eles. 
Se o grupo se encontrar em andamento, os integrantes deverão 
ser alocados em outros grupos.  
Tal alocação só será permitida se o tutor ou moderador do outro 
grupo consentir a mudança. 

 

[RF- 0006] Dar percepção ao desempenho ou participação do Grupo 

Prioridade Importante 

Descrição O Ambiente permitirá que usuários com qualquer papel possam 
acompanhar o desempenho dos grupos existentes no ambiente. 
Tal acompanhamento se dará pela visualização das atividades 
exercidas pelo grupo no Ambiente.  

 

[RF- 0007] Comparação de desempenho entre Grupos 
Prioridade Importante 

Descrição O Ambiente possibilitará a comparação do desempenho dos 
grupos existentes em um curso por módulo ou atividade. 
Tal funcionalidade permitirá ao professor pontuar no ambiente 
qual o grupo de melhor desempenho. 

 

[RF- 0008] Listar usuários cadastrados no curso 
Prioridade Importante 

Descrição O Ambiente listará os usuários matriculados no curso 
Tal funcionalidade permitirá ao criador do grupo visualizar os 
possíveis integrantes do mesmo. 
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[RF- 0009]– log de acessos 
Prioridade Importante 

Descrição O Ambiente deverá registrar, em forma de log, o acesso ao 
sistema e as atividades disponíveis no ambiente. 
Os usuários poderão ter acesso aos seus logs disponíveis no 
ambiente. 
O Professor ou Administrador ou Tutor deverão ter acesso ao log 
de todos os inscritos no curso, podendo escolher um grupo ou 
aluno específico para verificar o log, este log deve ser visualizado 
na opção “Time line”. 
No log de acesso devem estar registradas todas as ações 
executadas pelos grupos ou alunos dentro do Ambiente. 

 

[RF- 00010]– Andamento das atividades 
Prioridade Importante 

Descrição O sistema deve mostrar ao professor e aos grupos ou alunos o 
andamento de suas tarefas em relação aos prazos 
estabelecidos.  
A funcionalidade auxilia na coordenação de esforços. 

 

[RF- 00011]– Time Line (Linha do Tempo) 
Prioridade Importante 

Descrição Deverá armazenar os registros de todas as atividades de todos 
os participantes e gerar visualização das mesmas no Ambiente. 
Os registros ficarão simbolizados por “pontos” marcados na Time 
lIne. 
Ao clicar em qualquer ponto da Time Line abrirá uma caixa de 
diálogo apontando os registros das atividades em formato de 
datas.  
Selecionando uma das datas, será mostrado o log das atividades 
exercidas nesta pelo usuário ou grupo.  
A funcionalidade auxilia na coordenação do Curso e dos Grupos. 
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Apêndice B – Casos de uso 

 

 [UC- 0001] Habilitar a opção de Criar Grupos para o discente 

Descrição A função deste caso de uso, possibilitará ao Professor 

habilitar/desabilitar a criação de grupos dentro do ambiente 

por parte doo discente. 

Atores Professor 

Pré-condições Um curso tem que estar criado 

Fluxo principal 1. Ao criar um curso, aparecerá para o professor no menu 

lateral a esquerda, na opção grupo, a opção de habilitar 

ou não a criação de grupo para os discentes. 

2. Ao selecionar esta opção, a função de criar grupo para 

o discente será disponibilizada. 

3. Caso a opção não seja habilitada, a opção criar grupo 

ficará indisponível para o discente e será permitida a 

criação dos grupos apenas pelo Professor. 

4. Caso a opção não seja habilitada, o discente poderá 

apenas visualizar o desempenho dos grupos criados no 

ambiente pelo Professor. 

Fluxo alternativo N/A 

Fluxo de exceção N/A 

Pós Condições 1. Mesmo depois de um curso criado e em andamento, 

poderá ser habilitado/desabilitado a criação de grupos. 

2. Ao habilitar/desabilitar a criação de grupos com um 

curso em andamento, os grupos criados não sofrerão 

alteração em suas atividades feitas ou por fazer no 

ambiente. 

Requisito 

funcional 

[RF- 0001] Habilitar a opção de Criar Grupos para o 

discente 

 

[UC- 0002] Criar Grupos 

Descrição A função deste caso de uso, possibilitará ao usuário a criação 



119 

 

Paulo André da Rocha Perris 

de grupos dentro do ambiente. 

Atores Usuários 

Pré-condições 1. Um curso tem que estar criado. 

2. A opção tem que estar habilitada. 

3. O aluno tem que estar matriculado no curso. 

Fluxo principal 1. Ao se matricular em um curso, aparecerá para o aluno 

no menu lateral a esquerda a opção grupo e nela as 

subopções de criar grupo e visualizar grupo. 

2. Ao selecionar a opção de criar grupo, aparecerá ao seu 

lado esquerdo, no canto superior, uma opção para criar 

o nome do grupo. 

3. Abaixo da opção do nome do grupo, aparecerá uma 

caixa que abrigará os nomes dos integrantes 

convidados ao grupo. 

4. Do lado direito dos nomes dos integrantes do grupo, 

estará outra caixa com os nomes dos alunos escritos 

no curso, pasíveis ou não de convite para integrar o 

grupo. Com a caixa de seleção disponível para aqueles 

que podem ser convidados e com “*” asterisco para 

aqueles que não podem ser selecionados. 

5. Abaixo dessas opções estará o botão [CONCLUIR], 

para finalizar a criação do grupo. 

Fluxo alternativo 1. O grupo poderá ser criado a qualquer momento, 

enquanto a opção estiver habilitada no ambiente. 

Fluxo de exceção 1. Após o início das atividades em grupo, os grupos só 

poderão ser formados pelo Professor. 

2. Após o início das atividades, um aluno só poderá 

mudar de grupo após a aprovação do professor. 

Pós Condições 1. Após criado um grupo, novos integrantes poderão ser 

adicionados mesmo que não seja no momento de sua 

criação. 

2. Após a criação de um grupo e da adição de seus 

integrantes esses integrantes poderão ser excluídos do 
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grupo. 

3. Caso já tenha sido iniciado uma atividade em grupo a 

exclusão de um dos seus integrantes só poderá ser 

feita pelo Professor. 

Requisito 

funcional 

[RF- 0002] Criar Grupos 

 

[UC- 0003] Habilitar Tutor/Moderador aos Grupos 

Descrição A função deste caso de uso, possibilitará ao usuário 

selecionar um tutor/moderador para o grupo. 

Atores Usuários 

Pré-condições 1. Um curso tem que estar criado 

2. Um grupo tem que estar criado 

Fluxo principal 1. Ao formar um grupo, o criador poderá convidar um 

professor ou tutor para ser o moderador do mesmo. 

2. Caso o criador do grupo não faça o convite ao 

Professor ou tutor para ser o moderador, ele mesmo 

assumirá esta função. 

3. O convite poderá ser feito a um professor ou tutor 

mesmo depois do dia da criação do grupo. 

4. Não poderá haver dois tutores ou moderadores em um 

mesmo grupo. 

Fluxo alternativo N/A 

Fluxo de exceção 1. Ou o Professor ou o Tutor ou o fundador do grupo 

poderão assumir a moderação/tutoria do grupo, não 

possibilitando essa função para outro integrante do 

grupo. 

Pós Condições 1. Após a indicação de um novo tutor/moderador o 

mesmo será sinalizado e adicionado no grupo. 

Requisito 

funcional 

[RF- 0003] Habilitar Tutor/Moderador aos Grupos 

 

[UC- 0004] Modificar Grupo 
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Descrição A função deste caso de uso, possibilitará ao usuário modificar 

os integrantes de um grupo ou selecionar outro 

tutor/moderador. 

Atores Usuários 

Pré-condições 1. Um curso tem que estar criado 

2. Um grupo tem que estar criado 

3. Os membros tem que estar inseridos no grupo. 

Fluxo principal 1. Ao formar um grupo, o criador poderá modificar os 

dados bem como os integrantes do grupo. 

2. Após o início das atividades em grupo o grupo só 

poderá ser modificado pelo Professor. 

3. Apenas o convite para moderador/tutor poderá ser 

modificado após as atividades em grupo caso esse 

ainda não tenha sido feito. 

Fluxo alternativo N/A 

Fluxo de exceção 1. Caso o moderador/tutor convidado venha a sair do 

curso, o professor poderá modificar este integrante no 

grupo. 

Pós Condições N/A 

Requisito 

funcional 

[RF- 0004] Modificar Grupo 

 

[UC- 0005] Deletar Grupo 

Descrição A função deste caso de uso, possibilitará ao usuário deletar 

um grupo criado. 

Atores Usuários 

Pré-condições 1. Um curso tem que estar criado 

2. Um grupo tem que estar criado 

3. Não poderá haver membros no grupo além do seu 

criador. 

4. Não poderá haver atividades no grupo. 

Fluxo principal 1. Ao formar um grupo, o criador poderá deletar o mesmo. 

2. Após o início das atividades em grupo o grupo só 
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poderá ser deletado pelo Professor. 

Fluxo alternativo 1. O professor poderá a qualquer momento deletar um 

grupo do ambiente, seja por solicitação ou por 

adequação. 

Fluxo de exceção 1. Mesmo que o grupo seja deletado após as atividades 

em grupo estarem iniciadas, as atividades exercidas 

por seus participantes não serão apagadas do 

ambiente. 

2. Os integrantes do grupo não serão deletados do 

Ambiente, apenas o grupo. 

Pós Condições 1. Após um grupo ser deletado, os seus antigos 

integrantes estarão livres para formar ou entrar em 

outro grupo. 

2. As atividades exercidas pelos integrantes de um antigo 

grupo serão adicionadas ao novo grupo que eles 

vierem criar ou entrar. 

Requisito 

funcional 

[RF- 0005] Deletar Grupo 
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Apêndice C – Prototipagem de Baixa fidelidade e avaliação da 

usabilidade 
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Anexos  

Anexo A – Tabela criada para avaliação heurística baseada na Heurística de Nielsen 

 

Planilha de Análise Heurística   Qtd Heurísticas desobedecidas   

Site:   Sem importância   

Inspetor:    Superficial   

Ambiente / Browser:   Simples 
  

    Grave 
  

    Catastrófico 
  

ID Data Local do problema de usabilidade Descrição Heurística desobedecida Criticidade 

1   página inicial   Dialogos simples e naturais e minimizar a 

sobrecarga de memoria do usuário 

  

2   páginas internas   Minimizar a sobrecarga de memoria do 

usuário 

  

3   páginas internas   Falar a linguagem do usuário   

4   todas as páginas   Falar a linguagem do usuário, previnir erro e 

feedback  

  

5   todas as páginas   Feedback, previnir erros e atalhos   

6   todas as páginas   Feedback, previnir erros, atalhos e saídas 

claramente marcadas 

  

7   todas as páginas   Ajuda e documentação   

8   páginas internas   Dialogos simples e naturais    

    
todas as páginas   Feedback, previnir erros   

10   
todas as páginas   saídas claramente marcadas   

 


