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Resumo 

Os objetos de aprendizagem têm sido destacados pela literatura como uma solução 

eficiente para os problemas referentes à redução de custo no desenvolvimento de 

conteúdos educacionais. A reutilização do objeto de aprendizagem oferece uma forma 

eficiente de facilitar o ensino, pois ele pode ser readaptado para satisfazer diferentes 

tipos de usuários. Para isso, deve ser possível que um Objeto de Aprendizagem (OA) 

seja livremente utilizado, reutilizado e redistribuído por qualquer um. Infelizmente, 

grande parte dos OAs são disponibilizados de forma que não contribuem para a sua 

reutilização. Para promover o reúso dos OAs, eles precisam ser compartilhados em 

formatos abertos, ou seja, formatos estruturados e legíveis por máquinas, e que 

possam ser novamente usados de forma livre pela sociedade. Outro fator que 

contribuiria ainda mais para o seu reúso seria disponibilizá-lo de forma fragmentada, ou 

seja, dividido em pequenas partes. Uma vez criados os OAs, espera-se que eles sejam 

armazenados e disponibilizados em um local adequado, como os Repositórios de 

Objetos de Aprendizagem. Apesar da grande diversidade de Repositórios de Objetos 

de Aprendizagem atualmente disponíveis, diversos desafios ainda precisam ser 

enfrentados para a sua utilização de forma satisfatória e que contribua para o reúso 

dos OAs, entre eles podemos destacar: não ser de livre acesso, o formato escolhido 

para disponibilização do OA dificulta seu reúso, dificuldade em fazer buscar por um OA, 

além de não disponibilizar os OAs de forma fragmentada. Neste contexto, este trabalho 

propõe a criação de um repositório para publicação e compartilhamento de Objetos de 

Aprendizagem, utilizando formatos de dados abertos, e ainda sugerindo a 

fragmentação dos objetos, ou seja, a publicação do objeto em partes e não apenas 

como um todo. Após a criação do repositório, foi realizado um experimento a fim de 

verificar se a disponibilização do OA de forma fragmentada contribui para o reúso dos 

mesmos. Os resultados obtidos no experimento evidenciam a contribuição da proposta, 

tendo impacto positivo na reutilização dos OAs. O intuito é estimular a reutilização de 

Objetos de Aprendizagem, contribuindo, dessa forma, para o fortalecimento da 

aprendizagem, disseminação e aquisição de novos conhecimentos. 

Palavras-chave: Objeto de Aprendizagem. Dados Abertos. Recursos Educacionais 

Abertos. Repositório de Objetos de Aprendizagem. 



  

Abstract 

Learning objects have been highlighted in the literature as an efficient solution to the 

problems related to cost reduction in the development of educational content due to its 

reusability. For that purpose, a Learning Object (LO) must be freely used, reused and 

redistributed by anyone. Unfortunately, most of the LOs are available in a way that does 

not enable reuse.  In order to promote the reuse of LOs, they must be shared in open 

formats, that is, structured and machine readable formats that can freely re-used by 

society. Another factor that would contribute to their reuse would be making it available 

in a fragmented way, i.e., divided into small parts. Once the LOs are created, it is 

necessary to define an adequate location for the storage of these objects - learning 

objects repositories. However, although there is a great diversity of Learning Objects 

Repositories now available, several challenges must be addressed for a satisfactory 

use that can contribute to the reuse of LOs, namely: lack of free access, format that 

undermines the reuse of the LO, difficulty in looking for a LO, lack of provision of LOs in 

a fragmented way. In this context, this work proposes the development of an 

environment for publishing and sharing learning objects, using the concept of Open 

Data, and suggesting the fragmentation of objects, i.e., the publication of the object in 

parts and not just as a whole. The aim is to encourage the reuse of learning objects, 

thus contributing to the strengthening of learning, dissemination and acquisition of new 

knowledge and enhancing learning. 

Keywords: Learning object. Open Data. Open Educational Resources. Learning Object 

Repository.  
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Capítulo  

1 
 Introdução 1

 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, sua 

justificativa, lista os objetivos de pesquisa almejados e, finalmente, mostra como está 

estruturado o restante desta dissertação. 

 

 

1.1 Motivação e Justificativa 

 
Os constantes avanços tecnológicos nas áreas da informação e comunicação 

provocam profundas mudanças na sociedade. A facilidade de compartilhamento de 

informação, favorecida por estas tecnologias, tem contribuído para a internet se tornar 

um imenso repositório de conteúdos, de tamanho considerável em diversos domínios 

do conhecimento. 

 De maneira semelhante, a educação aberta e a educação a distância aparecem, 

cada vez mais, no contexto das sociedades contemporâneas, como uma modalidade 

de educação que favorece a flexibilidade de horários e localização aos aprendizes que 

não podem estar fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-

aprendizagem. Além disso, permite que os alunos façam seu estudo como lhes 

convém, tudo isso graças a facilidade de acesso e comunicação proporcionada pela 

Internet. Neste contexto, surgem novas soluções, como as baseadas em Objetos de 

Aprendizagem (OAs), com o intuito de facilitar ainda mais o compartilhamento de 

conteúdos educacionais disponíveis na Web (WILEY, 2000). 



16 
 

  

Apesar de ser um termo bastante difundido, ainda não há um consenso na 

literatura para a definição de um OA. Os conceitos tendem para a ideia de que um OA 

deve possuir um conteúdo educacional pronto para ser utilizado em vários cenários e 

contextos de aprendizagem. Para WILEY (2000), um OA é qualquer entidade digital, 

que pode ser usada, reusada ou referenciada durante um processo de aprendizagem 

apoiado pela tecnologia. Podemos citar como exemplos de OAs: vídeos, imagens, 

hipertextos, apresentação de slides, livros e apostilas (DIAS, 2009). 

Após os OAs serem criados, são disponibilizados para uso de alunos e/ou 

professores, e devem possuir um caráter de reusabilidade, ou seja, a possibilidade de 

ser reutilizado em vários contextos por usuários distintos. A reusabilidade é a principal 

característica de um OA. Para TAROUCO et al. (2011), criar um objeto de 

aprendizagem reusável não é tarefa trivial. Dentre as dificuldades enfrentadas pelos 

desenvolvedores de conteúdo constata-se falta de recursos pré-existentes e que sejam 

reutilizáveis. ALSUBAIE (2009), diz que a falta de orientação tanto para a produção e 

armazenamento de objetos de aprendizagem reusáveis, como para seu reuso, são 

elementos críticos para o aumento dos índices de reúso de objetos de aprendizagem. 

Além disso, é importante notar que a reusabilidade está associada à granularidade. Um 

objeto de menor conteúdo tem mais chances de ser reaplicado que um objeto de 

conteúdo mais amplo. Segundo TAROUCO et al. (2003), objetos de aprendizagem 

menores podem ser mais precisamente definidos, são mais fáceis de re-contextualizar 

para outros cenários de aprendizagem diferentes daqueles para os quais foram 

inicialmente previstos. 

Para utilizar os objetos é preciso encontra-los na rede. WILLEY (2000) afirma que 

deve haver um esforço no sentido de criar metadados para os objetos de 

aprendizagem, que seriam características, tais como autor, versão, formato, etc, para 

que as pessoas possam encontra-los mais facilmente.  

Para AMORIM (2006), a fim de facilitar o reúso do OA, é importante que este seja 

disponibilizado em formato não proprietário e de forma fragmentada, ou seja, ao invés 

de disponibilizar o OA como um todo, devem ser disponibilizados fragmentos do OA 

(AMORIM, 2006). No caso do objeto de aprendizagem “livro”, por exemplo, a sua 

fragmentação poderia ser feita da seguinte forma: o livro possui diversos capítulos, 

cada capítulo possui várias seções, cada seção é dividida em vários parágrafos, 

figuras, tabelas e gráficos. Dessa forma, ao invés de disponibilizar apenas o livro como 

um todo, poderiam ser disponibilizados trechos do livro, ou seja, capítulos, seções ou 

até mesmo figuras. 
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A partir do momento em que os OAs são pensados como recursos que podem ser 

adaptados, para serem reutilizados em situações diferentes e alterados por outros 

usuários, eles podem ser considerados como Recursos Educacionais Abertos (REA) 

(AMIEL et al., 2010). Estes recursos devem estar sob domínios públicos ou licenciados 

de maneira aberta por licenças de direito autoral livre. Para AMIEL et al. (2010), o 

termo REA engloba o conceito de objeto de aprendizagem dando ênfase ao conceito 

de abertura, ou seja, inclui direitos de uso, reúso, revisão, remix e redistribuição. 

Uma forma de facilitar o compartilhamento e reúso de OAs consiste em 

disponibilizá-los em formato aberto, i.e. estruturado e legível por máquinas, a fim de 

que possam ser novamente usados de forma livre por qualquer um que tenha interesse 

em seu conteúdo. Estando dessa forma, o OA se encaixa no conceito de Dado Aberto 

(Open Data). Segundo a Open Knowledge Foundation1, Dados Abertos são dados que 

podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa - 

sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas 

mesmas regras. Atualmente, existe uma grande discussão em torno do conceito de 

Dados Abertos e do seu uso na área governamental, onde informações produzidas 

pelos governos são colocadas à disposição de qualquer cidadão e para qualquer fim. 

Contudo, considerando a grande quantidade de materiais existentes e o formato 

no qual estão disponibilizados, selecionar o conteúdo adequado a uma determinada 

situação de aprendizagem pode não ser uma tarefa simples. Para facilitar o acesso aos 

OAs, existem os repositórios de OAs que são locais apropriados para armazenamento 

e disponibilização de objetos (ROCHA, 2011). Porém, em geral, os OAs não são 

disponibilizados em um formato adequado que facilite seu compartilhamento e reúso 

por grupos distintos de usuários. 

Neste contexto, este trabalho propõe a criação de um repositório que permita a 

publicação e o compartilhamento de OAs em formato aberto e fragmentado, de tal 

forma que usuários possam facilmente localizá-los e reutilizá-los, diferentemente da 

forma como os OAs encontram-se disponíveis nos repositórios atualmente existentes 

na Web. 

 

1.2 Problema 

Os Objetos de Aprendizagem surgiram para facilitar ainda mais o 

compartilhamento de recursos educacionais na Web. Para isto, eles são 

                                            
1
 http://br.okfn.org/ 
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disponibilizados em Repositórios de Objetos de Aprendizagem. Porém, nem sempre, a 

forma como estes objetos são disponibilizados facilitam o seu reaproveitamento.  

Para ilustrar melhor o desafio apontado, pensando-se no reúso dos OAs e 

baseando-se na análise realizada com alguns dos principais repositórios de objetos de 

aprendizagem existentes, foram identificadas uma série de dificuldades na 

disponibilização e compartilhamento de OAs. Dentre elas podemos destacar: i) 

repositórios não são de livre acesso, ii) formato de disponibilização dos OAs não 

contribuem para sua reutilização, iii) falta de descrição das informações que descrevem 

aos OAs (metadados), iv) não disponibilização de OAs de forma fragmentada, dividido 

em pequenas partes, v) falta de precisão no retorno da busca pelos OAs, e vi) a falta 

de clareza no tipo de licença atribuída aos OAs.  

Para que o reaproveitamento seja efetivo, e que realmente haja o reúso do OA, o 

ideal é disponibilizá-los em formatos que permitam a sua edição e ainda, que o mesmo 

seja disponibilizado em pequenos fragmentos, ou seja, dividido em pequenas partes. 

Por estes motivos, a seguinte pergunta de pesquisa foi definida para nortear esta 

investigação: 

 Como promover o reúso dos Objetos de Aprendizagem por meio do uso 

formatos de dados abertos e da sua disponibilização de forma 

fragmentada?  

 

1.3 Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é promover o reúso de Objetos de Aprendizagem a 

partir da criação de um repositório que permita a publicação e compartilhamento de 

Objetos de Aprendizagem em formatos Abertos e Fragmentados. Para isto, foi 

desenvolvido um ambiente, denominado RECOBA, que busca minimizar as atuais 

restrições para a publicação e compartilhamento de OAs, buscando promover o seu 

reúso. 

 

1.4 Contribuições 

Podemos destacar como principal contribuição deste trabalho o desenvolvimento 

do ambiente RECOBA. Dentre os principais diferenciais do RECOBA, destacam-se: 

  Livre acesso: Qualquer usuário terá livre acesso aos OAs disponibilizados e 

também poderá incluir novos objetos.  

 



19 
 

  

  Garantia de uso e reúso: A licença Creative Commons2 permitirá a criação de 

trabalhos derivados, cópia, distribuição, exibição e apresentação. 

 

  Formato editável: Já que estamos falando em dados abertos, neste projeto será 

aceito apenas o formatos que permitam sua edição, com o objetivo de garantir a 

longevidade do conteúdo do documento, a interoperabilidade entre aplicativos e a 

independência de fornecedores. 

 

  Fragmentação de OAs: Os OAs serão disponibilizados tanto na sua 

integralidade, como dividido em pequenos fragmentos que serão detalhados no 

capítulo 4 deste trabalho. 

 

 Ferramenta livre: O usuário do RECOBA terá a liberdade de executar o 

programa como desejar, para qualquer propósito. Seu o código ficará disponível para 

dar liberdade de ser estudado como o programa funciona, e adaptá-lo às suas 

necessidades dando possibilidade de serem distribuídas cópias de suas versões 

modificadas a outros. 

 

1.5 Método 

Este trabalho foi realizado nas etapas descritas a seguir: 

 Etapa 1: Estudo bibliográfico envolvendo as principais áreas abordadas 

nesta pesquisa, entre elas: Objetos de Aprendizagem, Dados Abertos, 

Recursos Educacionais Abertos, Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

e Ontologias. 

.  

 Etapa 2: Após o estudo bibliográfico inicial, foram analisados os 

repositórios de OA já existentes com a finalidade de levantar as suas 

deficiências e, a partir delas, propor um novo ambiente com diferenciais em 

relação aos existentes. 

 

 Etapa 3: Criação de um ambiente para publicação e compartilhamento de 

Objetos de Aprendizagem no formato aberto e fragmentando com o 

objetivo de promover o reúso dos objetos. 

 

                                            
2
 http://creativecommons.org/ 
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 Etapa 4: Por fim, avaliar o ambiente implementado realizando 

experimentos com os usuários a fim de verificar se realmente o ambiente 

está promovendo o reúso dos Objetos de Aprendizagem. 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 

 
Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

 Capítulo 1 – Introdução: Introdução sobre o tema da dissertação, a 

contextualização, seus objetivos e sua estruturação. 

 

 Capítulo 2 – Referencial Teórico: Apresenta a fundamentação teórica 

acerca dos assuntos relacionados, tais como: Objetos de Aprendizagem, 

Dados Abertos, Recursos Educacionais Abertos e Repositório de Objetos de 

Aprendizagem. 

 

 Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados: Descreve alguns dos principais 

repositórios de objetos de aprendizagem existentes e suas características. 

 

 Capítulo 4 – O Ambiente RECOBA: Apresenta uma descrição detalhada 

sobre o ambiente proposto, enfatizando as principais atividades do RECOBA, 

entre elas a inclusão, a busca, a obtenção e a visualização de Objetos de 

Aprendizagem, bem como o detalhamento da transformação e a 

fragmentação dos OAs. 

 

 Capítulo 5 – Avaliação do Ambiente: Descreve os experimentos que foram 

realizados com os usuários a fim de verificar a efetividade das atividades 

realizadas pelo RECOBA, bem como o grau de satisfação dos usuários em 

usá-lo e se o RECOBA contribui para o reúso dos Objetos de Aprendizagem. 

 

 Capítulo 6 – Considerações finais: São feitas as considerações finais, 

destacando as contribuições e limitações do trabalho, e apontando alguns 

trabalhos futuros. 
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Capítulo  

2 
 Referencial Teórico 2

 

Este capítulo descreve a teoria onde se baseia o estudo e os principais conceitos 

relacionados com o presente trabalho. Os principais assuntos abordados são: Objetos 

de Aprendizagem, Dados Abertos, Recursos Educacionais Abertos, Repositórios de 

Objetos de Aprendizagem e Ontologia. 

 

 

2.1 Objetos de Aprendizagem 

 

As grandes inovações tecnológicas, incluindo a Internet e a Web, resultaram em 

mudanças na forma como as pessoas se comunicam e na forma como as pessoas 

podem aprender novos conhecimentos. Em consequência disto, a forma como os 

materiais educativos são concebidos, desenvolvidos e entregues para aqueles que 

desejam aprender (WILEY, 2000) também sofreram mudanças. Dentre estas 

mudanças, destaca-se o uso de Objetos de Aprendizagem (OA).  

O conceito de Objeto de Aprendizagem (OA) visa estabelecer formalismos para o 

desenvolvimento de conteúdos didáticos digitais que sejam acessíveis em qualquer 

ambiente virtual de ensino aprendizagem e aplicáveis em diferentes contextos (SILVA, 

2007). Os objetos de aprendizagem são ferramentas ou recursos digitais os quais 

podem ser utilizados e reutilizados no suporte ao aprendizado (WILLEY, 2000). Tais 

recursos podem compreender, por exemplo, vídeos, imagens, hipertextos, 

apresentações em slides, ou seja, qualquer artefato digital que possa ser usado, 

reutilizado e referenciado durante a aprendizagem (DIAS et al., 2009). 
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No Quadro 2.1 abaixo foram destacadas as principais características de um OA 

definidas por diversos autores. 

 

Quadro 2.1: Características Técnicas dos Objetos de Aprendizagem 
 

Nº Característica Definição Autor 

1 Reusabilidade Possibilidade de incorporar o OA em múltiplas aplicações e 
para diferentes propósitos, não exclusivamente para o qual foi 
concebido. 

(WILEY, 2000) 

2 Interoperabilidade No contexto de OAs, implica na possibilidade dos objetos 
serem utilizados em qualquer plataforma, repositório, sistema 
operacional, navegador Web e sistema de gerenciamento de 
conteúdos. 

(SILVA; 
SANTANCHÈ, 

2008) 

3 Granularidade É a característica que evidência de que forma um objeto pode 
ser agrupado em conjuntos maiores de conteúdos. 

(TAROUCO, 
2010) 

4 Identificação por 
Metadados 

É necessário disponibilizar as informações relacionadas à 
identificação, conteúdo e histórico de um OA, permitindo que o 
OA seja facilmente localizado por mecanismos de busca, e 
desta forma, esteja disponível para quem desejar assim utilizá-
lo. 

(TAROUCO; 
DUTRA, 2007) 

5 Acessibilidade Diz respeito ao fato de um objeto de aprendizagem ser 
acessível a partir de um local remoto, além de poder ser usado 
em muitos outros locais. 

(TAROUCO, 
2010) 

6 Agregação Possibilidade de agrupar OAs em conjuntos maiores de 
conteúdos, incluindo estruturas tradicionais de cursos. 

(SILVA, 2007) 

7 Autonomia Verifica se OAs podem ser disponibilizado ndividualmente. (SILVA, 2007) 

8 Customização Como os objetos são independentes, a ideia de utilização dos 
mesmos em um curso ou em vários cursos ao mesmo tempo 
torna-se real, e cada instituição educacional pode utilizar-se 
dos objetos e combiná-los da maneira que mais convier. 

(DE MACÊDO, 
2007) 

9 Digital Considerando que tudo dentro do computador é trabalhado 
digitalmente, então é conveniente tratar os OAs como objetos 
digitais. 

(SANTANCHÈ 
et al., 2007) 

10 Durabilidade Diz respeito à possibilidade de continuar usando o OA mesmo 
quando a base tecnológica muda, sem reprojeto ou 
recodificação. 

(TAROUCO, 
2010) 

11 Escalabilidade Esta característica está relacionada à facilidade da utilização 
do OA com um pequeno ou grande número de pessoas. A 
escalabilidade é importante para programas envolvendo 
grandes contingentes de alunos, como em iniciativas 
governamentais envolvendo alunos e professores. 

(SILVA, 2007) 

12 Facilidade para 
atualização 

Como os OAs são utilizados em diversos momentos, a 
atualização dos mesmos em tempo real é relativamente 
simples, bastando apenas que todos os dados relativos a esse 
objeto estejam em um mesmo banco de informações. 

(DE MACÊDO, 
2007) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para WILEY (2000), os OAs são elementos fundamentados no paradigma de 

orientação a objeto, pois a orientação a objeto valoriza muito a criação de componentes 

que podem ser reutilizados em múltiplos contextos. A ideia é construir pequenos 

componentes instrucionais que podem ser reutilizados várias vezes em diferentes 

situações. 
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Cada OA deve receber informações descritivas, ou seja, deve ser acompanhado 

de metadados, facilitando, dessa forma, a sua identificação e permitindo que sejam 

facilmente encontrados por intermédio de um sistema de busca (WILEY, 2000). Os 

metadados descrevem as informações sobre um determinado recurso. Essas 

informações podem ser do tipo, título, autor, data de publicação, palavras chaves, 

descrição, entre outros. Para facilitar a localização e a recuperação dos OAs nos 

repositórios, se faz necessário a adoção de algum padrão para a criação destes OAs. 

Existem vários padrões de metadados para OAs. GOMES et al. (2005) cita: o  DCMI 

(Dublin Core Metadata Initiative), o IMS (Instructional Management System), o SCORM 

(Sharable COntent Object Reference Model) e o LOM (Learning Object Metadata) que 

é o que mais se destaca. 

Outra discussão referente aos OAs diz respeito ao seu nível de fragmentação, ou 

seja, dividir o OA em pequenas partes. Segundo WILEY (2000), a decisão sobre a 

fragmentação deve ser equilibrada entre os benefícios da reutilização e os gastos com 

a catalogação. Quanto menor a granularidade, maiores os gastos com a catalogação 

(metadados), mas também maior será a reutilização do OA. 

 

2.2 Dados Abertos 

O conceito de Dado Aberto é bastante amplo e, segundo a Open Knowledge 

Foundation3, consiste em qualquer dado que pode ser livremente utilizado, reutilizado e 

redistribuído por qualquer um. São dados publicados e compartilhados na Web em 

formatos legíveis por máquinas e que podem ser novamente usados de forma livre pela 

sociedade. Um dado é considerado aberto quando apresenta as características 

exibidas no Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2: Características dos Dados Abertos 
 

Nº Característica Conceito 

1 Disponibilidade e acesso O dado precisa estar disponível por inteiro. Deve estar num formato 
conveniente e modificável. 

2 Reúso e redistribuição O dado precisa ser fornecido em condições de reúso e redistribuição 
podendo ser combinado com outros. 

3 Participação universal Todos podem usar, reusar e redistribuir o dado sem restrições de 
áreas, pessoas ou grupos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado da Open Knowledge Foundation. 

 

                                            
3
 A Open Knowledge Foundation é uma organização sem fins lucrativos que promove conhecimento 

livre. http://br.okfn.org/ 
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 Segundo a Open Data for Development4, todo dado pode ser aberto. Os maiores 

interessados na abertura dos dados são governos, empresas, ativistas e instituições de 

ensino e pesquisa. 

De acordo com a Open Data for Development, três leis regem os dados abertos: 

 Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe. 

 Se não estiver aberto e em formato compreensível por máquina, ele não 

pode ser reaproveitado. 

 Se algum dispositivo legal não permitir sua reaplicação, ele não é útil. 

 Ou seja, para abrir dados é preciso, em primeiro lugar, identificar informações 

controladas por governos, empresas, instituições de ensino, entre outros. Depois, elas 

devem ser representadas de forma compreensível por máquina, para, então, serem 

disponibilizadas para acesso de todos. 

 

2.2.1 Formatos de dados abertos 

Como consta na Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no Brasil5, 

na versão V1.0, para ser considerado dado aberto, os dados devem estar 

disponibilizados em um formato não proprietário e estruturado, ou seja, que possibilite 

seu uso irrestrito e automatizado. 

Dentre os formatos não proprietários para dados abertos, destacam-se: 

 JSON: É um acrônimo para JavaScript Object Notation. É um 

padrão aberto de estruturação de dados baseado em texto e legível por 

humano. A especificação é a RFC 4627. JSON ganhou maior utilização 

com o advento do Ajax. A serialização em JSON é muito simples e resulta 

em uma estrutura pouco verbosa o que se mostra uma ótima alternativa 

para o XML. JSON possibilita serialização de estrutura de objetos 

complexos, como listas e subpropriedades. JSON está se tornando um dos 

padrões mais utilizados para integração de dados entre repositórios e 

frameworks, além de estar se tornando o padrão nativo de armazenamento 

em alguns bancos de dados. 

 XML: Significa Extensible Markup Language. É uma especificação 

para codificar documentos com estrutura hierárquica e em um formato 

legível por máquina. É baseado em texto e tem como principais objetivos 

simplicidade, extensibilidade e usabilidade. XML é largamente utilizado 

                                            
4
 http://opendefinition.org/ 

5
 http://dados.gov.br/cartilha-publicacao-dados-abertos/ 
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como formato de troca de dados nos clássicos Web Services SOAP. 

Possui uma ampla gama de especificações associadas, tais como o padrão 

XSLT que permite transformar para outra estrutura XML ou outro formato.  

 CSV: Significa Comma-Separated Values, ou valores separados 

por vírgula, e é um formato para armazenamento de dados tabulares em 

texto. A codificação é muito simples: cada linha do arquivo representa uma 

linha na tabela, e as colunas são separadas por vírgula. Campos que 

podem conter vírgula devem ser delimitados por aspas. CSV é 

recomendado para representação de estruturas de dados mais simples, de 

natureza tabular, onde não existem subpropriedades ou listas, gerando um 

arquivo menor e mais leve para processamento. Arquivos CSV são 

processáveis diretamente por editores de planilhas, como o OpenOffice e o 

MS Excel. 

 ODS: Significa Open Document Spreadsheet, é um formato não 

proprietário de arquivo basedo em XML, padronizado pela ABNT sob a 

norma NBR ISO/IEC 26300:2006. É comumente chamado de planilha, 

similar ao XLS do MS Office Excel, porém aberto, por isso deve ser 

utilizado em substituição ao XLS. Planilhas são largamente utilizadas, são 

de fácil utilização e manipuláveis por diversos aplicativos. Apesar de ser 

um formato estruturado, é muito flexível, possibilitando manipulação e 

mistura de diversos tipos de dados, como imagens e textos formatados. 

Para a publicação de dados abertos tabulares, é recomendável a utilização 

de CSV, pela sua simplicidade e padronização. 

 RDF: Significa Resource Description Framework, é um modelo de 

dados estruturado em grafos e possui diversos formatos de serialização, 

tais como RDF/XML, Notation 3 e Turtle. Arquivos em RDF têm seus dados 

descritos em vocabulários disponíveis na Web. Numa escala de níveis de 

qualidade/complexidade de dados abertos, o RDF está no último nível, 

onde se constituirá a Web semântica. 

Portanto, ao disponibilizarmos os OAs utilizando os conceitos e características 

dos dados abertos, estaremos contribuindo para que os mesmos possam ser utilizados 

e adaptados por terceiros, contribuindo para o seu reúso. 
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2.3 Recursos Educacionais Abertos 

O Recurso Educacional Aberto (REA) diz respeito à provisão de recursos 

educacionais fazendo uso de ferramentas tecnológicas para consulta, uso e adaptação 

por uma comunidade de usuários com propósitos não comerciais (AMIEL et al., 2010). 

Os REAs devem ser pensados como recursos que possam ser adaptados, mas 

também reutilizados em situações diferentes e alterados por outros usuários. Estes 

recursos devem estar sob domínio público ou licenciados de maneira aberta por 

licenças de direito autoral livre. 

 A Commons Open Educational Resources6 afirma que o REA vai além de 

recursos, ele é um processo de comprometimento com os recursos didáticos, focando 

em:  

 Usar e adaptar o que foi criado por outros para o seu próprio uso;  

 Compartilhar o que é criado de forma individual ou em conjunto com outros 

professores/alunos;  

 Compartilhar novamente o material que foi adaptado, de forma que outros 

usuários possam ser beneficiados. 

 Em conformidade com o WikiEducator7, os REA possuem um processo de 

construção que é chamado de ciclo de vida, e esse contém 5 passos a serem 

seguidos. Na perspectiva de um professor, começa com uma tarefa que faz parte do 

cotidiano: o desejo ou a necessidade de aprender ou ensinar algo. As etapas desse 

ciclo são: 

 Encontrar: o primeiro passo é procurar recursos capazes de atender 

adequadamente a necessidade do usuário. Pode-se fazer uso de 

ferramentas de busca na Internet ou ainda recorrer ao seu próprio material, 

como: anotações de aula, projetos e atividades antigas entre outras.  

 Criar: nessa etapa, o usuário pode tanto criar seu recurso “do zero”, como 

pode combinar os recursos encontrados para criar um novo recurso.  

 Adaptar: ao compor novos recursos, quase sempre será necessário fazer 

algumas adaptações no material que o usuário encontrou para que ele se 

adeque ao seu contexto. Esse processo pode incluir correções, 

melhoramentos, contextualização e, algumas vezes, pode ser necessário 

refazer completamente o material.  

                                            
6
 https://www.oercommons.org/ 

7
 wikieducator.org/ 
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 Usar: finalmente o usuário poderá usar o REA na sala de aula, na Web, em 

reuniões pedagógicas entre outros.  

 Compartilhar: uma vez finalizado o REA, pode-se disponibilizá-lo à 

comunidade, de dentro e de fora da escola, que poderá reusá-lo e assim 

recomeçar o ciclo de vida novamente. 

De acordo com o caderno EDUCAÇÃO ABERTA (2011), o REA não é diferente 

do material que já usamos no nosso dia-a-dia. O grande diferencial é a possibilidade de 

engajamento, produção e não somente o “uso” do recurso. REA é uma chamada para 

participação, ou seja, além de fazer uso dos recursos existentes, que possamos 

contribuir produzindo e modificando o que for encontrado. O caderno ainda diz que a 

comunidade que trabalha com REA reconhece que nada que criamos é perfeito a 

todos, e que tudo pode ser melhorado. 

Uma vantagem significativa do REA é que qualquer material disponível na rede 

mundial de computadores pode ser utilizado, adaptado, recombinado com outros 

materiais e distribuídos por outras pessoas, sem qualquer risco legal. Há um 

compartilhamento do conhecimento entre pessoas que, de outra forma, jamais teriam 

qualquer contato.  

Em 2001, duas iniciativas importantes marcaram o desenvolvimento do 

movimento REA: a fundação da Creative Commons8, que possibilita aos detentores de 

direitos autorais escolherem de quais direitos desejam abrir mão, permitindo que 

usuários de conteúdos educacionais copiem, adaptem, traduzam e compartilhem 

recursos livremente; e o Consórcio OpenCourseWare9, que envolve diversas 

instituições de ensino em todo o mundo, as quais se reuniram em um consórcio para 

fomentar o movimento REA por meio da produção de conteúdos e aconselhamento 

sobre políticas, promoção e pesquisa (SANTOS, 2013). 

Para que um OA seja considerado como REA, é necessário que o OA tenha uma 

licença aberta. Diversas iniciativas de conteúdo aberto no Brasil ainda não podem ser 

consideradas experiências REA, por não serem devidamente licenciados (SANTOS, 

2013). 

Na Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED)10, conhecida como uma rede 

virtual de objetos educacionais, seus conteúdos disponibilizados não têm licença, mas 

uma permissão expressa de uso gratuito. Pela falta da licença, o RIVED pode ser 

                                            
8
 http://creativecommons.org/ 

9
 http://www.oeconsortium.org/ 

10
 http://rived.mec.gov.br/ 
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considerado uma iniciativa interessante de conteúdo digital gratuito e aberto, não 

licenciado, mas não necessariamente como uma iniciativa de REA. A situação do 

RIVED é a mesma da maioria das iniciativas de repositórios de conteúdo aberto no 

Brasil (SANTOS, 2013).  

 SANTOS (2013) cita dois argumentos para que iniciativas como o RIVED possam 

se tornar um REA: i) o conteúdo com licença livre é seguro em termos de proteção de 

direitos autorais, uma vez que a licença garante que o conteúdo continue sendo 

atribuído ao seu autor original; ii) compartilhar materiais dá às instituições a 

oportunidade de promovê-los. 

 

2.4 Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

Depois de confeccionados e com suas características descritas por meio de 

metadados, os objetos de aprendizagem podem ser disponibilizados em locais 

apropriados como repositórios de objetos de aprendizagem e ambientes de E-learning, 

a fim de serem pesquisados e recuperados. 

Segundo (ALVES e SOUZA, 2005), os Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

– ROA podem ser caracterizados como locais virtuais que armazenam objetos de 

aprendizagem, os quais podem ser disponibilizados e utilizados por usuários com 

características distintas, potencializando atividades colaborativas, além de reduzir os 

custos na produção de material para cursos, tanto online quanto presenciais. 

 Em conformidade com (MOHAN, 2007, apud ROCHA et al., 2011), os ROA são 

um dos importantes recursos para garantir um dos aspectos de maior ênfase na 

definição do conceito OA, que é a reusabilidade. Ao disponibilizarem os OA na Internet, 

os ROAs facilitam o acesso dos usuários e ampliam a possibilidade de reusá-los. 

 Os ROAs estão voltados para dois principais modelos de atuação. Segundo 

(DOWNES, 2002) a forma mais comum é a centralizada, em que os objetos de 

aprendizagem e seus metadados estão localizados em um único servidor ou website. 

Um modelo alternativo é o objeto de aprendizagem distribuído, em que os metadados 

do objeto de aprendizagem estão contidos em um número de servidores ou sites 

conectados e seus objetos encontram-se armazenados em locais distintos a esses, no 

qual o repositório poderá localizá-lo a partir das informações dos metadados e por uma 

ferramenta adequada para isso.  

 Já para (MOURA, 2005), os tipos de implementação de um repositório são 

apresentados em quatro categorias: centralizada, distribuída com replicação, ponto-a-

ponto (P2P), distribuída baseada em mediadores e tradutores. A primeira alternativa de 
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implementação caracteriza-se pela centralização do conteúdo do repositório em uma 

base de dados. A segunda refere-se aos repositórios de metadados, onde os 

metadados são replicados em um repositório que fornece o acesso aos respectivos 

conteúdos que estão armazenados em outros repositórios. A abordagem ponto-a-ponto 

é a baseada em mediadores e tradutores, e dizem respeito a uma arquitetura de 

implementação, onde vários repositórios se agrupam para compartilhar o conteúdo de 

aprendizagem entre eles.  

 Segundo (JORDÃO, 2007), um dos grandes problemas enfrentados nas 

instituições de ensino é que os recursos pedagógicos produzidos internamente ou 

adquiridos não ficam centralizados em um único lugar, dificultando seu acesso pelos 

membros da instituição. Muitas vezes, a instituição de ensino possui materiais 

interessantes, porém os professores não têm conhecimento de sua existência. Os 

repositórios de recursos digitais têm o intuito de fazer a integração de todos esses 

recursos disponíveis na instituição. Eles são bancos de dados disponíveis na Internet e 

que, por meio de um sistema de busca, permitem aos professores e alunos acessarem 

rapidamente os materiais de que necessitam.  

 Para facilitar a busca dos OA dentro dos repositórios, faz-se necessário que eles 

forneçam recursos para localização desses OA. Dessa forma, os repositórios de OA 

podem solicitar alguns dados para a realização de uma busca, os quais podem estar 

relacionados ao tema, componente curricular, nível de ensino, área ou disciplina, 

palavras-chave, tipo de OA, entre outros. Essas informações são chamadas de 

metadados, ou seja, dados dos dados, e vão auxiliar o usuário a encontrar o OA 

adequado ao conteúdo ou componente curricular. 

Atualmente, diversos repositórios para OAs estão disponíveis para os usuários. 

Alguns dos principais serão apresentados no Capítulo 3 deste trabalho. 

 

2.5 Ontologias 

Ontologias são especificações formais e explícitas de conceitualizações 

compartilhadas, onde conceitualização representa um modelo abstrato de algum 

fenômeno que identifica os conceitos relevantes para o mesmo. Explícita significa que 

os elementos e suas restrições estão claramente definidos; formal significa que a 

ontologia deve ser passível de processamento automático, e compartilhada reflete a 

noção de que uma ontologia captura conhecimento consensual, aceito por um grupo de 

pessoas (GRUBER, 1993). 
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 As ontologias não têm sempre a mesma estrutura, mas algumas características 

e componentes estão presentes na maioria delas. Para GRUBER (1996 apud 

ALMEIDA, 2003), uma ontologia possui alguns elementos básicos: as classes, que são 

organizadas em uma taxonomia; as relações, que representam a interação entre os 

conceitos; os axiomas, que representam sentenças verdadeiras; e as instâncias, que 

representam dados. 

Ou seja, as ontologias devem prover descrições para os seguintes tipos de 

conceitos: 

 Classes (ou "coisas") nos vários domínios de interesse, 

 Propriedades de Objetos, relacionamento entre essas "coisas", 

 Propriedades de Dados (ou atributos) que essas "coisas" devem possuir. 

Em geral, as definições para ontologias compreendem a definição e a indicação 

de como os conceitos estão inter-relacionando e, coletivamente, impõe uma estrutura 

sobre o domínio e restringe as possíveis interpretações dos termos (CORCHO et al., 

2006 apud MACHADO, 2012). 

Em se tratando de ontologias para representação de OAs, podemos dizer que um 

exemplo de conceito seria um Objeto de Aprendizagem e/ou uma Publicação e que 

estes conceitos estariam inter-relacionados pela propriedade de objetos is a (é um). Ou 

seja, uma Publicação é um Objeto de Aprendizagem. 

MARIETTO et al. (2012 apud MACHADO, 2012) define algumas vantagens para o 

uso de ontologias: 

 Propiciam uma melhor compreensão do domínio abordado; 

 Possibilitam o compartilhamento do conhecimento, considerando termos 

de um determinado domínio. 

 Oferecem apoio à interoperabilidade entre sistemas computacionais, 

considerando o relacionamento de diferentes paradigmas, métodos, 

linguagens, entre outros; 

 Possibilitam a troca de informações e o reúso do conhecimento; 

 Auxiliam na manutenção e documentação de sistemas computacionais. 

As ontologias têm sido utilizadas em várias áreas do conhecimento para facilitar o 

entendimento de conceitos relacionados a domínios específicos. Na área de 

Informática na Educação, podemos citar algumas ontologias que foram propostas para 

representação de OAs. Entre elas: 

 ONTOER de AMORIM et al. (2012): Sua modelagem teve como propósito 

obter um modelo de conhecimento para a construção de aplicações que 
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permitam facilitar busca, uso e reúso de conteúdos educacionais. Desta 

forma, uma aplicação que implemente a ontologia poderia ser utilizada na 

elaboração de materiais educacionais, a partir de outros materiais. Utiliza 

o padrão LOM associado aos termos de DocBook para permitir que o 

contexto educacional associado a um determinado conteúdo possa ser 

indicado. Sugere-se que a ontologia possa servir de base para alguma 

ferramenta de edição de materiais abertos. A ontologia ONTOER não foi 

implementada, apenas sugerida. Além disso, apenas cita a importância 

de se disponibilizar um OA de forma fragmentada, e diz que esta 

fragmentação não é uma tarefa trivial. 

 

 Ontologia para pesquisa de Materiais e Objetos de Aprendizagem 

baseada na Web Semântica de ARAÚJO E FERREIRA (2004): Seu 

objetivo principal é possibilitar uma representação semântica dos 

materiais e objetos de aprendizagem para que possam ser reutilizados, 

compartilhados e estruturados, de forma que os usuários do sistema 

possam realizar pesquisas mais “inteligentes”, ou seja, que retorne 

resultados mais precisos de acordo com a necessidade do usuário, 

nestes materiais e OAs. Esta ontologia provê um vocabulário que explicite 

os materiais de aprendizagem e permita anotá-los, bem como um 

conjunto de relacionamentos entre os termos do vocabulário, para 

propiciar inferências na base de conhecimento formada. Esta ontologia 

não trata da fragmentação de OAs. 

 

 Ontologia para construção de Ambientes Interativos de 

Aprendizagem de BITENCOURT et al. (2006): Leva em consideração 

aspectos como: modelo do domínio (responsável pelo conhecimento 

sobre o quê ensinar), modelo do estudante (responsável pelo 

conhecimento sobre para quem ensinar), modelo de colaboração (se 

refere às características identificadas no processo de colaboração entre 

os estudantes do sistema), e modelo pedagógico (responsável pelo 

conhecimento sobre como ensinar). Esta ontologia foi proposta para 

ambientes virtuais de aprendizagem, e não para repositórios de OAs. 
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 Ontologia de metadados OBAA (Objetos de Aprendizagem Baseados 

em Agentes) de GLUZ e VICARI (2001): Ontologia que defina as 

propriedades de todos os metadados do padrão LOM. Providencia o 

vocabulário básico de termos linguísticos que podem ser aplicados aos 

OAs, ou que agentes possam usar para se referir a esses OAs. Seu nível 

mais geral é subdividido em quatro grandes classes: os Objetos de 

Aprendizagem, seus metadados, os elementos agregados que podem 

compor um metadados, e uma classe genérica para os possíveis 

conteúdos de um dado OA. Esta ontologia não trata sobre a 

fragmentação de OAs. 

 

 Ontology of Learning Object Content Structure de JOVANOVIĆ et al. 

(2005): Sugere que os usuários ficariam mais satisfeitos se o acesso ao 

OA fosse diretamente à parte desejada. Fazendo uso dos conceitos DITA 

(Darwin Information Typing Architecture), implementa a fragmentação de 

OA definindo um framework para OA e seus componentes. O modelo 

sugerido distingue fragmentos de conteúdo, objetos de conteúdo e 

Objetos de Aprendizagem. Apesar de sugerir a fragmentação, ela não 

está clara, e ainda subtende-se que a sua aplicação está voltada para 

ambientes de e-larning. 

 

 ONTOER+ de NOGUEIRA (2015): Baseada em metadados e descrição 

de conteúdo, facilita o entendimento para se obter OAs em um nível de 

granularidade menor. Utiliza o padrão LOM para objetos de aprendizagem 

de maneira geral e o DocBook para especificação de objetos de 

aprendizagem tipo publicação.  

 

Após o estudo das ontologias apresentadas a cima, avaliando-se o que cada uma 

propôs e ainda pensando-se em promover o reúso dos OAs, optamos por usar neste 

trabalho a ontologia ONTOER+ (NOGUEIRA, 2015).   

 

2.6 Considerações finais 

Neste capítulo descrevemos os principais conceitos relacionados com esta 

pesquisa. Iniciamos com o conceito de Objetos de Aprendizagem e suas 

características. Em seguida, apresentamos os conceitos sobre Dados Abertos, 
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enfatizando algumas de suas propriedades fundamentais, e destacamos algumas das 

etapas definidas pelo ciclo de abertura dos dados. Definimos Recursos Educacionais 

Abertos, as etapas do seu ciclo de vida e as vantagens em utilizá-lo. Em seguida, 

explicamos o que são e para que servem os Repositórios de Objetos de Aprendizagem. 

Para finalizar, apresentamos o conceito de Ontologia e citamos algumas ontologias no 

contexto de OAs.  
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Capítulo  

3 
 Análise Comparativa dos 3
Repositórios de Objetos de 
Aprendizagem 

 

Neste capítulo é feita uma análise de alguns dos principais repositórios de objetos 

de aprendizagem existentes a fim de mostrar suas lacunas e propor um novo ambiente 

para disponibilização e compartilhamento de OAs. 

 

 

3.1 Introdução 

Para que pudéssemos propor um novo ambiente para publicação e 

compartilhamento de Objetos de Aprendizagem, fizemos uma análise comparativa de 

alguns dos principais repositórios de OAs atualmente disponíveis na Web 

(JUNQUEIRA e LÓSCIO, 2014). Esta análise foi realizada por 4 alunos, 2 de 

graduação e 2 de mestrado. O objetivo da análise foi verificar se os conteúdos 

disponíveis nos repositórios poderiam ser classificados como OAs de fato e se 

poderiam ser usados e reusados em diferentes contextos. Após a seleção dos 

repositórios a serem considerados na comparação (Seção 3.2), foi feita uma análise 

em cada repositório com a finalidade de avaliá-lo de acordo com as características dos 

Objetos de Aprendizagem: reusabilidade, interoperabilidade, granularidade, 

identificação por metadados, acessibilidade, agregação, autonomia, customização, 

digital, durabilidade, escalabilidades e facilidade para atualização. 
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3.2 Escolha dos Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

Para a escolha dos repositórios, foram feitas pesquisas em sites de busca, onde 

os seguintes termos foram usados como parâmetro: Repositório de Objetos de 

Aprendizagem e Learning Object Repository. Ao final desta etapa, chegamos a uma 

lista de 48 repositórios para serem analisados, conforme listado no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1: Repositórios de Objetos de Aprendizagem escolhidos para avaliação 
 

Repositório Sites 

Academia Khan https://www.khanacademy.org/mission/math  

Banco de itens http://bi.gave.min-edu.pt/bi/  

Banco Internacional de Objetos 
Educacionais 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br  

Biblioteca Digital de Ciências http://www2.ib.unicamp.br/lte/bdc/index.php  

Biblioteca virtual Anísio Texeira http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/  

Biblioteca virtual de Ciências 
Humanas - Livros Brasileiros 

http://www.bvce.org.br/LivrosBrasileiros.asp  

Careo – Campus Alberta 
Repository of Educational Objects 

http://contacts.ucalgary.ca/directory/services/cted  

Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação 
Comunitária 

http://cenpec.org.br/biblioteca  

CESTA - Coletânea de Entidades 
de Suporte ao Uso da Tecnologia 
na Aprendizagem 

http://cesta.cinted.ufrgs.br/cesta.login.php  

Conexão linguagem - UNICAMP http://sistemas.ft.unicamp.br/mec/home.php  

Conteúdos digitais para ensino e 
aprendizagem de matemática e 
estatística 

http://www.uff.br/cdme/ 

Copyleft – Pearson http://www.copyleftpearson.com.br/ 

Domínio Público http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp  

Educa Rede http://www.educared.org/global/educared?CE=br  

Educopédia - Plataforma disponível 
para professores construída 
através da parceria estabelecida 
entre a Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro e o Oi 
Futuro 

http://www.educopedia.com.br/Index.aspx  

ELO (Ensino de Línguas Online) 
Universidade Católica de Pelotas 

http://www.leffa.pro.br/elo/repositorio/portugues.html  

Fundação Perseu Abramo http://novo.fpabramo.org.br/  

Geo-Red http://geored.dgidc.min-edu.pt/  

Intute http://www.intute.ac.uk/communication/  

KlickEducação http://www.klickeducacao.com.br 

Laboratório Virtual da USP 
(exclusivo para as áreas de 
Química e Física) 

http://www.labvirt.fe.usp.br/  

Livro didático público http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteu
do.php?conteudo=6  

Lume - Repositório Digital da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

http://www.lume.ufrgs.br/  

Matemática Multimídia – Unicamp http://m3.ime.unicamp.br/recursos  

Merlot – Online Learning Material http://www.merlot.org/merlot/index.htm  

Micro & Gene – USP http://www.ib.usp.br/microgene/index.php?pagina=biblioteca 

Mocho – Portal de Ensino de 
Ciências e de Cultura Científica, de 

http://www.mocho.pt/  

https://www.khanacademy.org/mission/math
http://bi.gave.min-edu.pt/bi/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://www2.ib.unicamp.br/lte/bdc/index.php
http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/
http://www.bvce.org.br/LivrosBrasileiros.asp
http://contacts.ucalgary.ca/directory/services/cted
http://cenpec.org.br/biblioteca
http://cesta.cinted.ufrgs.br/cesta.login.php
http://sistemas.ft.unicamp.br/mec/home.php
http://www.uff.br/cdme/
http://www.copyleftpearson.com.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.educared.org/global/educared?CE=br
http://www.educopedia.com.br/Index.aspx
http://www.leffa.pro.br/elo/repositorio/portugues.html
http://novo.fpabramo.org.br/
http://geored.dgidc.min-edu.pt/
http://www.intute.ac.uk/communication/
http://www.klickeducacao.com.br/
http://www.labvirt.fe.usp.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6
http://www.lume.ufrgs.br/
http://m3.ime.unicamp.br/recursos
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
file:///C:/Users/Rossana/Dropbox/Dropbox/TCC%20Joana/Links_Repositorios_Educacionais_Abertos.xlsx
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Repositório Sites 

Portugal 

Objetos Educacionais https://sites.google.com/site/objetoseducacionais/ 

OCW Porto Seguro http://www.ocw.portoseguro.org.br/ 

OCW UNICAMP  http://www.ocw.unicamp.br/index.php?id=367  

PhET - Simulações interativas  http://phet.colorado.edu/pt/  

Portal do Professor http://portaldoprofessor.mec.gov.br/materiais.html  

Repositório científico do LNEG http://repositorio.lneg.pt/  

Repositório comum http://comum.rcaap.pt/  

Repositório Dados Científicos http://dados.rcaap.pt/handle/10400.11/1791  

Repositório de administração 
Pública 

http://repap.ina.pt/  

Repositório de recursos 
educacionais multimídia de 
Matemática 

http://www.mais.mat.br/wiki/P%C3%A1gina_principal  

RIVED – Rede Interativa Virtual de 
Educação 

http://rived.mec.gov.br/  

Scielo http://www.scielo.br/  

Science Netlinks http://sciencenetlinks.com/lessons/  

SENAI - Banco de Recursos 
Didáticos 

http://rd.sc.senai.br/  

Soft Ciências http://nautilus.fis.uc.pt/mn/p_index.html  

TV escola http://tvescola.mec.gov.br/  

UNIFRA-  Centro Universitário 
Franciscano 

http://sites.unifra.br/Default.aspx?alias=sites.unifra.br/rived  

Unijuí http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/fabrica_virtual/  

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – NUTED 

http://www.nuted.ufrgs.br/wordpress/?page_id=79  

WEBEDUC - Portal de Conteúdos 
Educacionais do MEC 

http://webeduc.mec.gov.br/  

Wisc Online http://www.wisc-online.com/  

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3 Definição dos critérios de comparação e execução da análise 

Os critérios escolhidos para fazer a análise dos repositórios para OAs foram 

baseados no ponto de vista de reúso de conteúdo, e foram extraídos a partir das 

características dos OAs, dos Dados Abertos e dos REAs. Os critérios avaliados 

encontram-se no Quadro 3.2 e são detalhados a seguir. 

 

Quadro 3.2: Critérios para Análise dos ROAs 
 

Número Critério Descrição 

1 Livre acesso Os repositórios e os OAs disponibilizados por ele são de livre acesso 
para qualquer usuário que quiser acessá-lo? 

2 Formato disponibilizado Os OAs são disponibilizados em formatos que facilitam o seu reúso? 

3 Descrição de 
metadados 

Os OAs são disponibilizados com metadados que descrevem 
informações relacionadas à identificação, conteúdo e histórico de um 
OA? 

4 Fragmentação do 
conteúdo 

Os OAs são disponibilizados por completo ou em fragmentos?  

http://educacaoaberta.org/wiki/index.php?title=OCW_UNICAMP
http://www.ocw.unicamp.br/index.php?id=367
http://educacaoaberta.org/wiki/index.php?title=PhET_-_Simula%C3%A7%C3%B5es_interativas
http://phet.colorado.edu/pt/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/materiais.html
http://repositorio.lneg.pt/
http://comum.rcaap.pt/
http://dados.rcaap.pt/handle/10400.11/1791
http://repap.ina.pt/
http://www.mais.mat.br/wiki/P%C3%A1gina_principal
http://rived.mec.gov.br/
http://www.scielo.br/
http://sciencenetlinks.com/lessons/
http://rd.sc.senai.br/
http://nautilus.fis.uc.pt/mn/p_index.html
http://tvescola.mec.gov.br/
http://sites.unifra.br/Default.aspx?alias=sites.unifra.br/rived
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/fabrica_virtual/
http://www.nuted.ufrgs.br/wordpress/?page_id=79
http://webeduc.mec.gov.br/
http://www.wisc-online.com/
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Número Critério Descrição 

5 Facilidade de consulta A busca por OAs é fácil e objetiva? 

6 Tipo de licença A licença atribuída ao OA o deixe livre de qualquer restrição de uso?  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Para realizar a análise comparativa, cada um dos repositórios citados no Quadro 

3.1 foi visitado e foram realizadas buscas por OAs para que pudéssemos avaliar cada 

um dos critérios selecionados no Quadro 3.2. O corpus de busca em cada repositório 

foi definido de acordo com o domínio de cada repositório, ou seja, de acordo com os 

assuntos abordados pelos objetos de aprendizagem armazenados no repositório. No 

Quadro 3.3, mostramos para cada OA encontrado o critério avaliado e como foi feita a 

sua verificação. 

 
Quadro 3.3: Atividades realizadas como parte da análise comparativa 

 

Número Critério Atividade Realizada 

1 Livre acesso O site de cada um dos repositórios foi acessado e foram realizadas 
buscas por OAs. Neste momento, foi verificado se a busca por um OA 
requeria algum cadastro prévio ou não. 

2 Formato disponibilizado Foi verificado se o mesmo estava em um formato que facilitasse o seu 
reúso, ou seja, se o OA estava disponível em um formato que pudesse 
ser facilmente processado por máquina. 

3 Descrição de 
metadados 

Foi verificado se a descrição dos seus metadados estava disponível. 

4 Fragmentação do 
conteúdo 

Foi verificado se ele estava disponível por completo ou em fragmentos. 

5 Facilidade de consulta Foi verificado o quão fácil são as buscas no repositório visitado. 

6 Tipo de licença Foi verificado se informações sobre o tipo de licença atribuída ao OA 
estavam disponíveis.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4 Resultado da análise comparativa 

A seguir, apresentamos os resultados obtidos a partir da análise dos repositórios 

citados no Quadro 3.1. 

 Critério 1 - Repositório de livre acesso: Pôde-se verificar que em 6 

repositórios (Academia Khan, CESTA, Copyleft Pearson, Eudca Rede, SENAI – 

Banco de Recursos Didáticos e NUTED), apesar de serem ditos abertos, era 

preciso que o usuário, para ter acesso ao OA, fizesse um cadastro. Ao término do 

cadastro, uma mensagem informava ao usuário que ele receberia um e-mail para 

confirmação do cadastro. E só a partir dessa confirmação é que o usuário poderia 
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retornar ao repositório, logar-se e ter acesso ao OA. Porém, esse e-mail para 

confirmação do cadastro algumas vezes não chegou ou demorou muito tempo. 

Nos demais repositório o acesso é livre. 

 

 Critério 2 - Formato do OA disponibilizado: Os principais formatos de 

OAs encontrados foram: .pdf, .ppt, .xlsx, .doc, .docx, .pptx, .txt, .xls, .pps e .ppsx. 

O mais comum é o .pdf, que é um formato fechado. Este tipo de formato impede a 

reutilização do material, havendo a necessidade de ferramentas específicas para 

a extração dos conteúdos e sua edição. 

 

 Critério 3 - Descrição de Metadados: Pôde ser verificado que não há 

uma padronização dos metadados a serem preenchidos para cada tipo de OA. Na 

tentativa de incluir um novo OA, apenas 6 (Biblioteca Digital de Ciências, Copyleft 

- Pearson, Domínio Público, Livro Didático Público, PhET, SENAI - Banco de 

Recursos Didáticos) dos 48 repositórios avaliados, solicitam algum tipo de 

informação no momento do upload do OA. A Identificação por metadados é uma 

das características técnicas exigidas para um OA, pois descreve as informações 

relacionadas à identificação, conteúdo e histórico de um OA, permitindo que seja 

facilmente localizado por mecanismos de busca, e desta forma, esteja disponível 

para quem desejar assim utilizá-lo. No contexto de Dados Abertos, os conjuntos 

de dados estruturados devem fazer uso de metadados para descrever a estrutura 

e os tipos de dados contidos no conjunto. 

 

 Critério 4 - Fragmentação de OAs: Ao fazer uma busca por OAs nos 

repositórios analisados, foi detectado que nenhum deles oferecem OAs de forma 

fragmentada. Todos os OAs encontrados estavam disponibilizados por inteiro, ou 

seja, um livro completo, uma apostila completa, uma apresentação por inteiro. 

Como mencionado anteriormente, a disponibilização de OAs fragmentados facilita 

a reutilização dos conteúdos. 

 

 Critério 5 - Facilidade de consulta aos OAs: Ao fazer uma busca por 

OAs, o usuário insere um termo para busca e são retornados OAs que possuem 

informações relacionadas ao termo inserido. Porém, nem sempre este retorno traz 

somente resultados esperados pelo usuário. Existe uma dificuldade de localização 

precisa de um OA, ou seja, que atenda à expectativa do usuário, por um 
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mecanismo de busca acaba sendo dificultada,  por não existir uma padronização 

dos metadados a serem preenchidos para cada tipo de OA. 

 

 Critério 6 - Tipo de licença: Os repositórios visitados não deixam claro 

que tipo de licença é atribuída para cada OA disponibilizado. Esta característica é 

importante, pois, para ser considerado um REA, os OAs devem estar sob domínio 

público ou licenciados de maneira aberta por licenças de direito autoral livre. 

 

Como resultado da análise comparativa dos repositórios visitados, verificou-se, 

que algumas características dos OAs, dos Dados Abertos e dos REAs, que podem 

contribuir para a reusabilidade dos OAs ainda não são atendidas pelos repositórios 

existentes, tais como, a disponibilização em um formato que facilite sua reutilização, a 

disponibilização de OAs de forma fragmentada, o tipo de licença atribuído ao OA, e a 

falta de informação sobre os metadados. 

No Apêndice D consta uma planilha completa contendo todos os dados coletados 

para essa análise comparativa dos repositórios de objetos de aprendizagem. 

 

3.5 Considerações finais 

Este capítulo apresentou a análise comparativa entre os Repositórios para OAs 

encontrados a partir de buscas na Web. Foram selecionados alguns repositórios para 

OAs e estabelecidos critérios para avaliação destes repositórios a partir das 

características dos OAs, dados abertos e REAs. Foi apresentado o resultado da análise 

comparativa a fim de mostrar as lacunas existentes nos repositórios, ou seja, 

repositórios não serem de livre acesso, formato de disponibilização dos OAs que não 

contribuem para sua reutilização, falta de descrição das informações que descrevem 

aos OAs (metadados), não disponibilização de OAs de forma fragmentada, dividido em 

pequenas partes, falta de precisão no retorno da busca pelos OAs, e ainda a falta de 

clareza no tipo de licença atribuída aos OAs. O levantamento dessas lacunas é 

importante para que possamos propor um novo ambiente para disponibilização e 

compartilhamento de OAs. 
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Capítulo  

4 
 O Ambiente RECOBA 4

 

Este capítulo apresenta o ambiente criado neste trabalho para publicação e 

compartilhamento de objetos de aprendizagem, o RECOBA. Descreveremos as 

principais atividades que podem ser realizados no e pelo RECOBA. 

 

 

4.1 Visão geral do Ambiente RECOBA 

Tendo em vista que o objetivo principal deste trabalho é promover o reúso dos 

OAs, após a análise dos repositórios de OAs citados no Capítulo 3 deste trabalho, 

pôde-se verificar que muitos deles não disponibilizam OAs de forma a facilitar o seu 

reúso.  

Nesse contexto, surge então a proposta de criação de um ambiente, denominado 

RECOBA11 (Repositório para Compartilhamento de Objetos de Aprendizagem Abertos 

e Fragmentados), para publicação de OAs que possua todas as características 

defendidas pela comunidade de dados abertos, ou seja, que seja de livre acesso para 

qualquer pessoa e que os objetos disponibilizados estejam em um formato aberto 

permitindo seu uso e reúso. Uma visão geral do ambiente proposto é apresentada na 

Figura 4.1.  

Pensando na filosofia de REA, dos dados abertos e do software livre, foram 

utilizadas somente linguagens e ferramentas livres para a implementação do RECOBA. 

As linguagens utilizadas foram: PHP12, JavaScript13 e CSS14, o banco de dados 

MySQL15 e frameworks e bibliotecas ZurbFoundation16. 

                                            
11

 recoba.hol.es 
12

 http://php.net/ 
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Figura 4.1: Visão geral do RECOBA. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O componente central do ambiente RECOBA é o Repositório de OAs, onde ficam 

armazenados os OAs na sua integralidade (por exemplo, um livro) ou de forma 

fragmentada (por exemplo, uma figura que pertence a um livro).  

O usuário, a partir de uma interface gráfica, poderá interagir com os módulos 

Consulta e Publicação. No módulo de Consulta, o usuário insere um termo para 

busca e receberá como resultado os OAs ou fragmentos de OAs que satisfazem a sua 

consulta. No módulo de Publicação, o usuário irá publicar seus OAs no repositório. O 

módulo de Publicação possui dois componentes: o módulo de Fragmentação e o 

módulo de Transformação. 

No módulo de Fragmentação acontecerá a divisão de um OA em diversos 

fragmentos com o propósito de contribuir no reúso do OA. Neste trabalho, será utilizada 

como base para definir o tamanho do fragmento, a ontologia ONTOER+, proposta em 

(NOGUEIRA, 2014), que tem como base as especificações de metadados LOM 

(HODGINS, 2002) e DocBook (WALSH, 1999). A ONTOER+ tem como foco a 

descrição semântica de conteúdos educacionais a fim de facilitar a edição e o 

compartilhamento dos Recursos Educacionais Abertos.  

                                                                                                                                             
13

 http://www.w3schools.com/jsref/ 
14

 http://www.w3schools.com/cssref/ 
15

 http://www.mysql.com/ 
16

 http://foundation.zurb.com/ 
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No módulo de Transformação, o objeto de aprendizagem de entrada sofrerá 

algumas transformações para facilitar a fragmentação e a disponibilização dos 

fragmentos em diferentes formatos com a finalidade de facilitar o reúso do conteúdo. 

Dentre os diferenciais do ambiente RECOBA, destacamos: 

  Livre acesso: Não será necessário se cadastrar no RECOBA para utilizá-lo. 

Qualquer usuário terá livre acesso aos OAs disponibilizados e também poderá incluir 

novos objetos.  

 

  Facilidade de inclusão de novos objetos: Qualquer usuário poderá incluir novos 

OAs no RECOBA. O usuário que desejar incluir um novo OA estará automaticamente 

concordando que seu objeto será de livre acesso para outros usuários, podendo os 

mesmos serem usados e adaptados por terceiros. 

 

  Garantia de uso e reúso: Segundo (KANWAR et al., 2011) um REA é um 

recurso educacional com uma licença que facilita o seu reúso e adaptação, sem 

necessidade de solicitar a permissão do detentor dos direitos autorais. O RECOBA 

usará a licença Creative Commons que permite a criação de trabalhos derivados, 

cópia, distribuição, exibição e apresentação. O uso comercial não é permitido. Os 

usuários do RECOBA estarão de acordo com a licença atribuída a ele. 

 

  Formato editável: Já que estamos falando em dados abertos, neste projeto será 

aceito apenas o formato OpenDocument (ou OpenDocument Format – ODF) como 

formato de entrada dos OAs.  Este formato constitui um padrão aberto para o 

armazenamento de documentos. Um padrão aberto deve ser entendido como uma 

especificação disponível a qualquer desenvolvimento, com o objetivo de garantir a 

longevidade do conteúdo do documento, a interoperabilidade entre aplicativos e a 

independência de fornecedores (OpenDocument Format17). 

 

  Metadados visíveis: O vocabulário utilizado para definir os campos das tabelas 

do modelo relacional utilizados na implementação do RECOBA, está baseado nas 

Propriedades de Dados (Data Properties) extraído da ONTOER+, conforme Anexo I.   

 

  Fragmentação de OAs: Utilizamos as classes da ONTOER+ para definir o nível 

de granularidade de um objeto de aprendizagem. 

                                            
17

 http://www.opendocumentformat.org/ 
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  Ferramenta livre: O usuário do RECOBA: a) terá a liberdade de executar o 

programa como desejar, para qualquer propósito; b) o código ficará disponível no 

Github18 para dar liberdade de ser estudado como o programa funciona, e adaptá-lo às 

suas necessidades; e c) terá liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas 

a outros.  

 

4.2 Principais atividades do RECOBA 

Nesta seção, descrevemos as principais atividades realizadas pelo RECOBA. Nas 

figuras 4.2 e 4.3, apresentamos os diagramas de Casos de Uso para ajudar a 

descrever as principais funcionalidades do sistema e a interação dos usuários com o 

ambiente.  

 

Figura 4.2: Diagrama de Casos de Uso – Ator: Usuário. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
 

  

                                            
18

 https://github.com/prorecoba/fonte 
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Figura 4.3: Diagrama de Caso de Uso – Ator: Sistema. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.1 Inclusão, Busca, Obtenção e Visualização de Objetos de Aprendizagem 

Apesar de existirem outros objetos de aprendizagem que não sejam do tipo 

publicação, a versão atual do ambiente realiza a fragmentação somente de OAs do tipo 

Publicação (Publication). Consideramos OAs do tipo Publicação qualquer OA que 

possa ser representado como um documento textual, como artigos, livros, apostilas, 

trabalhos de conclusão. Como estamos falando em formato aberto, utilizaremos a 

extensão .ODT para salvar os documentos.  

Para exemplificar cada uma das atividades realizadas pelo usuário foram criados 

Diagramas de Atividades conforme podemos observar nas figuras 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 a 

seguir. 

 Incluir OA (Figura 4.4): Para incluir um novo Objeto de Aprendizagem 

(OA) o usuário deverá clicar em upload. Alguns metadados deverão ser 

informados (Nome do Autor, Título, Descrição, Linguagem e Palavras 

Chaves). Cabe ressaltar que a definição destes metadados foram extraídos 

da ontologia ONTOER+. Após o preenchimento dos metadados, o usuário 

deverá escolher o arquivo onde encontra-se o OA que deseja incluir no 

RECOBA. Caso a extensão do OA selecionado não seja .ODT, uma 

mensagem informando que a extensão do arquivo deve ser . ODT é 

enviada para o usuário e ele terá a opção de escolher o arquivo 

novamente. Caso contrário, se a extensão escolhida foi .ODT, o usuário 

deverá clicar no botão de upload. Em seguida, o OA inserido é 

fragmentado é exibido para o usuário. 
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Figura 4.4: Diagrama de Atividade – Incluir OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Pesquisar OA (Figura 4.5): Para pesquisar um OA, o usuário deverá 

inserir a string de busca e, em seguida, clicar em Pesquisar. Para a busca 

dos OAs de acordo com a string informada pelo usuário, é feita uma busca 

em todos os campos de todas as tabelas, que representam os metadados 

utilizados no RECOBA. Caso seja encontrado em algum dos campos de 

qualquer uma das tabelas o termo informado para a busca, o respectivo 

fragmento de OA será retornado para o usuário. Caso não exista OA com o 

termo inserido pelo usuário, aparecerá a mensagem de “Nenhum resultado 

encontrado”. 
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Figura 4.5: Diagrama de Atividade – Pesquisar Fragmento de OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Obter OA (Figura 4.6): Ao clicar em Download do OA correspondente, o 

usuário deverá escolher onde salvar o OA. O OA obtido aqui é o arquivo 

original incluído no RECOBA antes de ser fragmentado.  

 

Figura 4.6: Diagrama de Atividade – Obter OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Visualizar OA (Figura 4.7): Ao clicar em Visualizar do OA correspondente, 

uma nova janela irá abrir exibindo todos os fragmentos gerados daquele 

OA original. Se o usuário quiser baixar todo capítulo fragmentado, ele 

deverá escolher em que extensão (XML, JSON e TXT) ele deseja baixar o 

fragmento e, em seguida, escolher onde irá salvar o fragmento. Caso o 

usuário queira baixar uma seção ou parágrafo deste capítulo, ele deverá 

clicar no título do fragmento (capítulo) para que sejam mostrados os 

fragmentos que foram gerados daquele fragmento de capítulo. Novamente 

o usuário escolhe a extensão do fragmento e o salva. 

 

Figura 4.7: Diagrama de Atividade – Visualizar OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.2 Transformação dos Objetos de Aprendizagem 

Para gerar a fragmentação do OA precisaremos manipular o conteúdo do 

documento que representa o OA. Através dos estudos realizados para este trabalho, foi 

possível constatar que o formato OpenDocument (ou OpenDocument Format – ODF) 

permitiria esta manipulação, além de constituir um padrão aberto para o 

armazenamento de documentos. Porém, para fazer a manipulação do documento 
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original é preciso transformá-lo para um outro formato que permite acessar 

individualmente as diversas partes que compõem o documento, como parágrafos, 

tabelas, figuras, dentre outros.  

A representação mais comum de um arquivo OpenDocument é por meio de uma 

coleção de subdocumentos dentro de um pacote compactado no formato ZIP. A 

estrutura de subdocumentos e diretórios de um arquivo OpenDocument de documento 

de texto básico é apresentada na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8: Estrutura de subdocumentos e diretórios de um arquivo do tipo texto. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como é possível identificar na Figura 4.8, o formato apresenta uma separação 

significativa entre conteúdo e apresentação visual, conforme descrito a seguir: 

 O diretório media guarda todas as imagens extraídas do documento 

principal.  

 O diretório META-INF guarda um arquivo XML que apresenta as 

informações sobre o conteúdo do “pacote” OpenDocument.  

 O arquivo content.xml armazena todo o conteúdo de texto do documento.  

 O arquivo meta.xml contém os metadados do arquivo.  

 O arquivo mimetype armazena a definição do tipo MIME do arquivo, seu 

objetivo é permitir a identificação do tipo de arquivo pelas aplicações e pelo 

sistema operacional.  

 O arquivo settings.xml armazena as configurações de exibição como o 

fator de ampliação e a posição do cursor, ou seja, propriedades que não 

pertencem ao conteúdo ou à formatação.  

 O arquivo styles.xml apresenta o conjunto de informações de formatação 

do documento, representado pelos estilos utilizados. 
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Para fragmentar o objeto de aprendizagem, conforme proposto neste trabalho, 

utilizamos o diretório media que guarda todas as imagens inseridas no documento 

principal e o arquivo content.xml para gerar os vários fragmentos de texto. 

A manipulação do arquivo ODT pelo RECOBA é ilustrada no diagrama de 

atividades da Figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Diagrama de atividades – Transformar OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Fragmentação dos Objetos de Aprendizagem 

Nesta seção, descrevemos o processo de fragmentação dos objetos de 

aprendizagem do tipo Publicação. A fragmentação é feita a partir do arquivo 

content.xml obtido como resultado da descompactação do OA com a extensão ODT. 

Para cada um dos fragmentos obtidos a partir do documento principal, é gerado um 

arquivo xml, json e txt para ser disponibilizado ao usuário. Como nosso objetivo é 

disponibilizar dados em formato aberto, optamos por disponibilizar os fragmentos nas 

extensões xml e json pelo fato de serem formatos não proprietários, e que possibilitem 
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o seu uso irrestrito e automatizado através da Web. De maneira geral, o processo de 

fragmentação de um OA do tipo Publicação (Publication) consiste em percorrer o 

documento correspondente e criar fragmentos para cada um dos diversos 

componentes do documento, i.e., capítulos, seções, parágrafos, figuras, dentre outros. 

Em nossa abordagem, consideramos que um documento poderá ser dividido em n 

Capítulos, que cada Capítulo pode ter n Seções e/ou Blocos, e que cada Seção pode 

ter n outras Seções e/ou Blocos. Consideramos ainda como Bloco, o menor fragmento 

que pode ser gerado, podendo ser parágrafos e/ou imagens. Nesta versão do 

RECOBA, consideramos tabelas e quadros como sendo imagens. O processo de 

fragmentação é guiado pela ontologia ONTOER+, ou seja, os fragmentos são criados 

de acordo com a hierarquia de classes proposta na ontologia, a qual é apresentada na 

Figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Hierarquia de Classes ONTOER+. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de NOGUEIRA (2015). 

 

Conforme podemos observar na Figura 4.10, Publication é uma subclasse de 

Learning Object. A classe Publication se relaciona com a classe Component por meio 

da propriedade de objeto has component. A classe Component, por sua vez, possui 

várias subclasses: Appendix, Bibliography, Chapter, Block, Glossary, Index, Section e 
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Preface. De forma semelhante, Figure, Graphic, Paragraph, Table e List são 

subclasses de Block. 

Na Figura 4.11 apresentamos de forma resumida a estrutura das tags do arquivo 

content.xml, gerado a partir de um arquivo de exemplo utilizado para fazer testes com o 

RECOBA. A tag <text:h> representa o início de novo título. O nível desta tag 

representado pelo text:outline-level especificará se neste ponto está iniciando-se um 

novo Capítulo (text:outline-level=1) ou uma nova Seção dentro do Capítulo ou uma 

nova Seção dentro de uma outra Seção. (text:outline-level>1). Para cada tag <text:p> 

ou <draw:image> encontrada, consideramos como sendo um Bloco, que poderá ser um 

parágrafo e/ou uma figura e/ou uma tabela. Cada um dos <text:p> ... </text:p>, 

conforme mostrado na Figura 4.11, representa um parágrafo de uma Seção. 

 

Figura 4.11: Tags resumidas do arquivo content.xml. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O processo de fragmentação é ilustrado pelo diagrama da Figura 4.12 e descrito a 

seguir. 

 

 

 

 

  



52 
 

  

Figura 4.12: Fragmentar OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao abrir o arquivo content.xml todo código é varrido a procura da tag <text:h>. 

Esta tag identifica o início de um novo Título (Head). Dentro do conteúdo desta tag é 

verificado o nível do título encontrado a partir do text:outline-level. Caso o valor 

encontrado para este text:outline-level seja igual a 1 (text:outline-level==1), significa 

que a partir deste ponto inicia-se um novo Capítulo. Caso o valor encontrado para este 
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text:outline-level seja maior que 1 (text:outline-level>1), significa que a partir deste 

ponto inicia-se uma nova Seção. 

Em se tratando de um novo capítulo (text:outline-level==1), cria-se um fragmento 

com este Capítulo. Continua-se a varredura dentro da tag <text:h>. Se for encontrado 

um novo <text:h> o processo volta para verificar o nível do título encontrado 

(text:outline-level) e executa os procedimentos já mencionados acima. Caso seja 

encontrado tags <text:p> ou <draw:image>, para cada intervalo destas tags são criados 

um fragmento do tipo Bloco. 

No caso do text:outline-level>1, significa que dentro de um Capítulo foi encontrada 

uma Seção, cria-se um fragmento para esta Seção. Continua-se a varredura dentro da 

tag. Caso seja encontrado tags <text:p> ou <draw:image>, para cada intervalo destas 

tags são criados um fragmento do tipo Bloco. Todo este processo se repete até o final 

do arquivo content.xml. 

Portanto, após a inclusão de um Objeto de Aprendizagem no RECOBA, são 

gerados vários fragmentos a partir do OA que foi incluído. Para ilustrar o resultado de 

um processo de fragmentação, considere o artigo apresentado no Apêndice B e os 

fragmentos apresentados nas figuras 4.13, 4.14 e 4.15. Na Figura 4.13 são 

apresentados todos os fragmentos de Capítulos gerados pelo documento principal. Na 

Figura 4.14, destacamos o capítulo de Introdução e apresentamos os fragmentos de 

Seções ou Parágrafos dentro do Capítulo destacado. E na Figura 4.15, o destaque é 

para o texto de um Parágrafo. 
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Figura 4.13: Exemplo de Fragmentos de um OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 4.14: Exemplo de Fragmentos de um Capítulo do OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 4.15: Exemplo do Fragmento de um Parágrafo do OA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.4 Modelo de dados 

Para armazenar o OA que está sendo incluído no RECOBA, com os seus 

metadados e fragmentos gerados, criamos um banco de dados relacional do RECOBA. 

Para a criação deste banco, novamente, tivemos que nos basear na descrição da 

ONTOER+. Para a criação das tabelas que iriam compor o banco de dados do 



56 
 

  

RECOBA, utilizamos a hierarquia de classes da ontologia. Para o relacionamento entre 

as tabelas, utilizamos as Propriedades de Objetos. Para a definição dos campos de 

cada tabela utilizamos as Propriedades de Dados.  

Com base na documentação da ONTOER+ (NOGUEIRA, et al.,2014), foi gerado 

o esquema relacional conforme mostrado na Figura 4.16. Os atributos foram extraídos 

a partir das propriedades de dados descritas na ONTOER+. 

 

Figura 4.16: Modelo relacional do RECOBA. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Apêndice C, descrevemos os atributos de cada uma das tabelas apresentadas 

no modelo relacional. 

 

4.5 Cenário de Aplicação 

A fim de ilustrar como o RECOBA pode facilitar a criação de conteúdos a partir de 

OAs existentes, será apresentado um cenário de aplicação.  

 

Cenário: Professor da disciplina de Banco de Dados precisa de material para preparar 

uma nota de aula para uma aula sobre diagrama entidade relacionamento 

O Professor João da Silva ministra a disciplina de Banco de Dados no curso de 

Informática do ensino Médio Integrado e precisa montar uma nota de aula sobre 
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Diagrama Entidade Relacionamento para que seus alunos possam acompanhar o 

conteúdo. Inicialmente, o professor faz uma busca no Google com o termo “diagrama 

entidade relacionamento”. Como resultado da busca, foram retornados 6220 (seis mil e 

duzentos e vinte) resultados com possíveis links que contemplam o conteúdo, dentre 

os quais apostilas, livros completos, capítulos de livros, teses, dissertações e artigos. O 

professor visita alguns desses links verificando se o conteúdo apresentado no material 

é útil para o que ele precisa. Ao final da análise, foram selecionados os seguintes 

materiais: 

 

Quadro 4.1: Materiais selecionados 

 

Nº Título Tipo de OA Link Formato 

1 Projeto de banco de dados Livro http://www.cin.ufpe.br/~jrsl/Books/Proj
eto%20de%20Banco%20de%20Dados
%20-%20C.%20A.%20Heuser.pdf 

PDF 

2 Diagrama Entidade 
Relacionamento 

Apostila http://files.engenharia-de-
software7.webnode.com/200000019-
3866c3960f/Engenharia%20de%20%2
0Software%20Metodologias%20de%2
0Desenvolvimento%20de%20Sistema
s.pdf#page=75 

PDF 

3 Modelo Entidade 
Relacionamento (MER) e 
Diagrama Entidade 
Relacionamento (DER) 

Artigo http://www.devmedia.com.br/modelo-
entidade-relacionamento-mer-e-
diagrama-entidade-relacionamento-
der/14332 

HTML 

4 Diagrama Entidade 
Relacionamento 

Apresentação http://pt.slideshare.net/djonathas/diagr
ama-entidade-relacionamento-bancos-
de-dados-i 

PDF 

5 O modelo Entidade-
Relacionamento 

Apresentação http://www.inf.ufsc.br/~fileto/Disciplinas
/INE5423-2010-1/Aulas/02-MER.pdf 

PDF 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

De cada OA selecionado ele precisa copiar as partes do conteúdo que lhe servirá 

para montar o seu material. Uma alternativa para isto seria ele reescrever o conteúdo 

fazendo suas adaptações. Uma das dificuldades encontradas é como reutilizar as 

figuras, pois os materiais estão disponíveis em formatos que não permitem a sua 

reusabilidade, dificultando o trabalho de João. Além disso, ele teria o problema 

relacionado à licença, não podendo talvez reutilizar o material de outra pessoa sem a 

sua permissão. 

 

Solução com o RECOBA: 

Ao acessar o site do RECOBA, o Prof. João insere a string de busca “Diagrama 

Entidade Relacionamento” e em seguida clica em Pesquisar (Figura 4.17). 
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Figura 4.17: Busca no RECOBA. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Caso seja encontrado algum OA ou fragmento de OA com o termo inserido, os 

mesmos são exibidos (Figura 4.18). 

 

Figura 4.18: Resultado da Pesquisa no RECOBA. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Prof. João visualiza cada OA ou fragmento retornado (Figura 4.19) e pode, a 

partir dos fragmentos exibidos, montar o seu novo objeto de aprendizagem. 
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Figura 4.19: Fragmentos do OA no RECOBA. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para contribuir com o RECOBA, após criar o seu OA, o Prof. João decidiu incluí-lo 

no repositório (Figura 4.20). 

 

Figura 4.20: Inclusão de um novo OA no RECOBA. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.6 Considerações finais 

Neste capítulo apresentamos as características e definições do ambiente criado 

neste trabalho, o RECOBA. Incialmente, apresentamos a arquitetura geral do RECOBA 

e os diagramas de Casos de Uso com suas funcionalidades. Para cada funcionalidade, 

criamos um diagrama de Atividades para ilustrar como a tarefa é realizada e 

descrevemos a tarefa. É importante ressaltar que para a atividade de Fragmentação 

dos OAs e a definição do modelo de dados, nos baseamos nas definições da ontologia 

ONTOER+. Para finalizar, foi criado um cenário de aplicação para exemplificar o uso 

do RECOBA. 
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Capítulo  

5 
 Avaliação da Abordagem Proposta 5

 

Este capítulo apresenta a forma como foi feita a avaliação do ambiente proposto, 

bem como os resultados da avaliação. 

 

 
O objetivo fundamental desta pesquisa é promover o reúso de Objetos de 

Aprendizagem a partir da fragmentação de OAs e do uso de formatos abertos. Para 

isto, foi criado um ambiente, o RECOBA, onde a partir da disponibilização de um OA do 

tipo Publicação em formato aberto, são gerados vários fragmentos deste OA que são 

disponibilizados para os usuários para a criação de novos OAs. Para avaliar o 

ambiente proposto, foi realizado um experimento com usuários, tanto estudantes 

quanto professores, de repositórios de OAs. 

O ponto primordial do experimento consistiu em medir o quanto a disponibilização 

de OAs de forma fragmentada promove o reúso dos OAs. O reúso foi calculado a partir 

da comparação de novos objetos com os já existentes no repositório. Além disso, 

também foram realizados testes para verificar, segundo a NBR ISO/IEC 912619, a visão 

da qualidade de um ambiente contendo software sob a perspectiva do usuário, ou seja, 

a qualidade em uso. 

A qualidade em uso, existente na parte 4 da NBR ISO/IEC 9126, mede a 

capacidade do produto de software de permitir que os usuários atinjam metas com 

eficácia, produtividade, segurança e satisfação (Figura 5.1). 

 

 

                                            
19

 http://www.abnt.org.br/ 
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Figura 5.1: Modelo de qualidade para qualidade em uso. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado da NBR ISO/IEC 9126. 

 

 Eficácia: Capacidade do produto de software de permitir que usuários 

atinjam metas específicas com acurácia e completude. 

 Produtividade: Capacidade do produto de software de permitir que seus 

usuários empreguem quantidade apropriada de recursos em relação à 

eficácia obtida. Esses recursos podem incluir tempo para completar a 

tarefa, esforço do usuário, materiais e custos financeiros. 

 Segurança: Capacidade do produto de software de apresentar níveis 

aceitáveis de riscos de danos a pessoas, negócios, softwares, 

propriedades ou ao ambiente. Normalmente, os riscos são decorrentes das 

deficiências na funcionalidade, confiabilidade, usabilidade ou 

manutenibilidade. 

 Satisfação: Capacidade do produto de software de satisfazer os usuários. 

Satisfação é a resposta do usuário à interação com o produto e inclui 

atitudes relacionadas ao uso do produto. 

 

Para o RECOBA, aplica-se tanto a métrica de eficácia quanto a de satisfação. 

Ambas usam o método de aplicação em testes feitos com o usuário fazendo-se o 

monitoramento das tarefas realizadas por ele. 

Para definição dos testes feitos para medir o grau de reúso do RECOBA, utilizou-

se a metodologia GQM (Goal/Question/Metrics). Metodologia usada para definir, 

implantar, medir, analisar e melhorar os processos (BRASILI, 1994).  
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Na Figura 5.2 são apresentadas as 4 fases do método GQM (VAN SOLIGEN; 

BERGHOUT, 1999), as quais são descritas nas próximas seções de acordo com o 

contexto do experimento proposto. 

 

Figura 5.2: Quatro fases do modelo GQM. 
 

 

Fonte: VAN SOLIGEN; BERGHOUT, 1999. 

 

5.1 Planejamento 

O projeto do experimento é realizado na etapa de planejamento, onde são 

formuladas as hipóteses, e são definidos o contexto e os participantes do experimento. 

 

5.1.1 Hipóteses 

Para a pergunta norteadora desta pesquisa foram definidas hipóteses nula e 

alternativa. 

 Hipótese nula: Disponibilizar objetos de aprendizagem em formato aberto e 

fragmentado não promove o reúso de conteúdos.  

 Hipótese alternativa: Disponibilizar objetos de aprendizagem em formato 

aberto e fragmentado promove o reúso de conteúdos. 

 

5.1.2 Contexto e Participantes 

Para a realização dos testes, foi necessário preparar o RECOBA inserindo 

previamente alguns Objetos de Aprendizagem. Foram escolhidos OAs de cinco áreas 

de acordo com a área de conhecimento dos usuários que seriam convidados para os 

testes. De cada área, inicialmente, foram escolhidos aleatoriamente 5 publicações 

disponíveis na Web e, em seguida, estas publicações foram inseridas no RECOBA. Por 

exemplo, era de conhecimento que existia uma professora da área de Física. Foi 

escolhido então o conteúdo de Resistores. Fizemos uma busca na Web por objetos de 
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aprendizagem do tipo publicação que abordassem o assunto Resistores, e escolhemos 

5, de forma aleatória, para serem inseridas no RECOBA. 

Para o experimento, convidamos 20 estudantes do Curso de Licenciatura do 

IFSertão-PE e/ou professores do curso de Licenciatura em Computação do IFSertão-

PE, do curso de Ciência da Computação da FACAPE e ainda professores do curso de 

Engenharia da Computação da UNIVASF. Esses usuários foram escolhidos por serem 

possíveis usuários que podem usar o RECOBA tanto para publicação quanto para 

consumo de OAs. O encontro aconteceu no dia 23 de março de 2015, em um dos 

laboratórios de informática da FACAPE (Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de 

Petrolina). Dos 20 convidados, apenas 12 compareceram. 

Antes de iniciar o trabalho, foi feita uma breve apresentação do ambiente 

RECOBA para os presentes, esclarecendo o seu principal objetivo que é a 

disponibilização de OA de forma fragmentada e em formato aberto. 

 

5.2 Definição 

Na etapa de definição, foram levantados os problemas e objetivos do 

experimento. 

 Objetivo geral: Verificar se a disponibilização do Objeto de Aprendizagem 

de forma fragmentada e em formato aberto promove o reúso dos OAs. 

 Objetivo da Medição:  

 
1. Verificar a quantidade de fragmentos que estão sendo reusados no 

momento da criação de novos OAs;  

2. Verificar a efetividade com a qual o RECOBA realiza as atividades 

para as quais foi proposto; 

3. Verificar a satisfação do usuário em utilizar o RECOBA. 

 Objetivo do Estudo: 

Analisar o RECOBA 

Com o propósito de medir 

Com respeito à promover o reúso de OAs 

Do ponto de vista de estudantes e professores 

No contexto de usuários de repositórios de OAs. 

 

Analisar o RECOBA 

Com o propósito de verificar 
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Com respeito à efetividade das tarefas atribuídas a ele 

Do ponto de vista de estudantes e professores 

No contexto de usuários de repositórios de OAs. 

 

Analisar o RECOBA 

Com o propósito de verificar 

Com respeito à satisfação em utilizá-lo 

Do ponto de vista de estudantes e professores 

No contexto de usuários de repositórios de OAs. 

 

 

 Questões e Métricas:  

Questão 1: Houve aumento do reúso dos OAs no momento da 

criação de um novo OA? 

Métrica: Após o upload de um novo OA no RECOBA, verificar para 

cada fragmento gerado se já existe no repositório um fragmento 

igual a ele.  

 

Questão 2: O RECOBA realiza as atividades para as quais foi 

proposto? 

Métrica: Verificar, a partir dos resultados obtidos no questionário 

respondido pelos usuários, a efetividade das atividades realizadas 

pelo RECOBA. 

 

Questão 3: O usuário do RECOBA está satisfeito em utilizá-lo? 

Métrica: Verificar, a partir dos resultados obtidos no questionário 

respondido pelos usuários, o grau de satisfação em usar o 

RECOBA.  

 

5.3 Coleta de dados 

Nesta etapa, foram colhidos os dados experimentais para serem analisados e 

avaliados na etapa de interpretação. 

Inicialmente, aos usuários presentes, foi apresentado o objetivo da pesquisa e 

uma breve apresentação do ambiente RECOBA. Em seguida, os usuários puderam 

utilizar o RECOBA. As seguintes tarefas foram solicitadas aos usuários: 
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 A partir dos OAs já existentes no RECOBA, criar um novo OA do tipo 

Publicação; 

 Incluir o novo OA criado no RECOBA e visualizar a porcentagem de 

fragmentos que teriam sido reusados. 

 

Para a realização das tarefas os usuários podiam usar o RECOBA de forma livre, 

ou seja, podiam buscar por OAs livremente, para criar o seu novo OA. 

Depois de concluídas as tarefas, os usuários preencheram o questionário 

conforme Apêndice I deste trabalho. O questionário foi dividido em três temas. O tema 

1 busca verificar se o RECOBA realiza efetivamente as tarefas para as quais ele foi 

proposto. O tema 2 verifica o grau de satisfação do usuário ao utilizar o RECOBA. E o 

tema 3 verifica a proporção de fragmentos reutilizados. 

 

5.4 Interpretação 

Nesta etapa, os resultados são analisados e interpretados oferecendo as 

conclusões sobre a possibilidade de rejeição das hipóteses nula. 

A análise dos dados coletados foi feita logo após o término da coleta de dados 

pela autora deste trabalho. A partir das respostas obtidas dos questionários, foram 

realizadas algumas análises, as quais são apresentadas a seguir.  

 

 Tema 1: Grau de eficácia das tarefas solicitadas ao RECOBA. 

Todos os usuários foram unânimes em afirmar que todas as tarefas solicitadas ao 

RECOBA foram concluídas efetivamente. Ou seja, o upload do Objeto de 

Aprendizagem, a visualização dos fragmentos gerados a partir do OA inserido, e a 

recuperação dos OAs e/ou seus fragmentos foram realizadas com sucesso. 

 

 Tema 2: Grau de satisfação dos usuários do RECOBA após utilizá-lo. 

Os resultados obtidos para as questões 4 (A forma como os fragmentos são 

apresentados é satisfatória), 5 (Os fragmentos gerados a partir do seu Objeto de 

Aprendizagem foram satisfatórios) e 6 (O resultado da pesquisa no RECOBA foi 

conforme esperado), coincidentemente foram os mesmos, conforme apresentado na 

Figura 5.3. 
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Figura 5.3: Resultado das Questões 4, 5 e 6 do tema 2. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Sobre a interface do RECOBA, Questão 7, a avaliação dos usuários é 

apresentada na Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Resultado da Questão 7 do tema 2. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Perguntados sobre a fragmentação, se a mesma facilita a criação de novos 

objetos de aprendizagem, Questão 8 do questionário, todos responderam que 

Concordam Totalmente com a afirmação. 
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Por fim, sobre a Questão 9, se “Você usaria o RECOBA para disponibilizar 

objetos de aprendizagem?” e a Questão 10, se “Você recomendaria o RECOBA para 

outras pessoas disponibilizarem seus objetos de aprendizagem?”, todos os usuários 

afirmaram que tanto utilizariam o RECOBA para disponibilizar OAs, quanto o 

recomendariam para outras pessoas. 

 

 Tema 3: Medição do reúso de Objetos de Aprendizagem (OAs) com a 

disponibilização de OAs fragmentados. 

Para fazer esta medição, o RECOBA verifica para cada fragmento gerado a partir 

do OA inserido, se existe armazenado no repositório, um fragmento idêntico a ele. 

Caso ele encontre, este fragmento idêntico entra no cálculo da porcentagem do reúso. 

No experimento realizado, a média de reúso apresentada para os usuários foi de 

41,27%. Conforme detalhado na Figura 5.5. 

 

Tabela 5.1: Média do reúso. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados da Tabela 5.1, podemos observar que há uma variação grande 

nos valores de reúso. Pela observação feita durante o experimento, um fator contribuiu 

para esta diferença foi a quantidade baixa de OAs que haviam sido inseridos 

previamente no RECOBA. Outro fator importante que deve ser considerado, é que na 

versão atual do RECOBA, só estamos considerando fragmentos idênticos aos já 

existentes no repositório. Caso o usuário, para a montagem do seu OA, reutilize um 

fragmento já existente no RECOBA, mas faça pequenas alterações no mesmo, por 
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exemplo, a troca de uma palavra, a inclusão de uma vírgula, esse novo fragmento 

deixa de ser idêntico ao original e não entrará no cálculo da porcentagem de reúso. 

No geral, a partir das respostas dadas pelas pessoas que participaram do 

experimento do RECOBA e ainda com os valores do reúso de fragmentos de OA 

gerados após a inclusão de um novo OA, podemos dizer que houve uma aprovação do 

ambiente, e que o mesmo promoveu o reúso dos Objetos de Aprendizagem. 

 

5.5 Limitações do RECOBA 

Como este projeto trata-se de uma pesquisa inicial que sugere a disponibilização 

de Objetos de Aprendizagem no formato aberto e fragmentado, algumas limitações da 

implementação inicial gerada devem ser levadas em consideração. 

 

 Tipo de OA: Apesar de existirem outros objetos de aprendizagem que não 

sejam do tipo publicação, a versão atual do ambiente realiza a 

fragmentação apenas de Publicações. 

 

 Formato do OA: Como já dito anteriormente, na versão do ambiente 

apenas o formato OpenDocument (ou OpenDocument Format – ODF) é 

aceito, pois o mesmo permite uma especificação disponível a qualquer 

desenvolvimento, com o objetivo de garantir a longevidade do conteúdo do 

documento, a interoperabilidade entre aplicativos e a independência de 

fornecedores. Como trabalhamos apenas com publicações, utilizamos a 

extensão .ODT. 

 

 Imagens inseridas no OA: Como detalhado na seção 4.4, a 

representação de um arquivo OpenDocument é através de uma coleção de 

subdocumentos dentro de um pacote compactado no padrão ZIP. No 

momento da descompactação, há uma separação significativa entre 

conteúdo e apresentação visual. Para que essas figuras sejam extraídas 

do texto, todas as figuras e tabelas devem estar inseridas no documento 

principal no formato de imagem. 

 

 Formatação do OA: Para que haja uma correta fragmentação de acordo 

com a ontologia (Seção 4.3), é necessário que o arquivo principal esteja 
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formatado dividido por estilos, caso contrário, todo o texto do arquivo 

principal será dividido no menor fragmento, ou seja, um Parágrafo (Block). 

 

 Modificação no Fragmento: Caso o usuário ao fazer o seu novo OA, a 

partir dos fragmentos existentes no RECOBA, ele faça qualquer alteração 

no fragmento, ao incluir o novo OA criado, os fragmentos que sofreram 

modificação não entrarão na contagem do reúso. Para solucionar a 

identificação deste fragmento no RECOBA teríamos que criar um algoritmo 

para conferir a similaridade deste novo fragmento com os já existentes no 

repositório. Porém, deixaremos esta medição como uma melhoria para o 

RECOBA. 

   

5.6  Considerações finais 

Neste capítulo, apresentamos o processo de avaliação do ambiente RECOBA, 

bem como os resultados da avaliação. Na etapa de Planejamento do experimento, foi 

criada a formulação das hipóteses, selecionados o contexto e os participantes do 

experimento. Na etapa de Definição, foram levantados os problemas e objetivos do 

experimento. Na etapa de Coleta de Dados, foram colhidos os dados para serem 

analisados e avaliados na etapa de interpretação. E por fim, na etapa de Interpretação 

os resultados foram analisados e interpretados. 

Queríamos com o experimento: identificar a efetividade, ou seja, se o RECOBA 

realiza as atividades de incluir um novo Objeto de Aprendizagem, de fragmentar o OA, 

e de disponibilizar os fragmentos de OA a qual foi proposto; identificar a satisfação do 

usuário em utilizar o RECOBA; e medir o grau de reúso de Objetos de Aprendizagem 

(OAs) com a disponibilização de OAs fragmentados. 

Com os resultados pode-se observar que houve uma aprovação do ambiente, e 

que o mesmo promoveu o reúso dos Objetos de Aprendizagem. 
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Capítulo  

6 
 Considerações Finais 6

 

O último capítulo deste trabalho apresenta as considerações finais, os resultados 

obtidos relacionados com os objetivos iniciais da pesquisa, bem como as possibilidades 

para realização de trabalhos futuros. 

 

 

6.1 Contribuições da Pesquisa 

Este trabalho apresentou uma proposta para um novo ambiente, o RECOBA, para 

publicação e compartilhamento de Objetos de Aprendizagem em formato aberto e 

fragmentado. Queríamos com o RECOBA, promover o reúso dos OAs. Iniciamos este 

trabalho com a revisão de literatura, que foi importante para subsidiar a análise dos 

repositórios existentes. A partir do conhecimento das características dos repositórios 

encontrados, da forma como podemos acessá-los e ainda como os OAs são 

disponibilizados por eles, obteve-se a compreensão necessária para a definição das 

funcionalidades e recursos que foram implantados no ambiente desenvolvido. 

Neste contexto, destaca-se como principal contribuição deste trabalho o 

desenvolvimento de um ambiente que permite que qualquer usuário tenha livre acesso 

aos OAs disponibilizados, bem como possa incluir novos objetos de aprendizagem. 

Além disso, o ambiente proposto garante que todos os OAs disponibilizados podem ser 

usados e adaptados por terceiros, promovendo o uso e reúso de OAs. Também vale 

ressaltar que o RECOBA é uma ferramenta livre, ou seja, outras pessoas podem 
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colaborar com melhorias para o RECOBA e podem fazer dos códigos que foram 

gerados. 

Especificamente, o ambiente proposto apresenta as seguintes contribuições: 

 Disponibilizar os OAs em formato editável para facilitar o seu reúso; 

 Facilitar a busca por OAs a partir da padronização dos metadados; 

 Disponibilizar os OAs de forma fragmentada, promovendo o reúso dos 

mesmos; 

Pôde-se perceber, que apesar de alguns autores relatarem que a reusabilidade 

de um OA não é uma tarefa trivial, podemos constatar que a partir do momento que se 

propõe a disponibilizar um OA em um formato que permite a sua edição e dividido em 

pequenas partes, ou seja, pequenos fragmentos, estaremos contribuindo para o seu 

reúso. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

A partir das limitações do RECOBA e ainda os resultados obtidos nos 

experimentos alguns trabalhos futuros podem ser destacados: 

 Estender a fragmentação para outros tipos de Objetos de Aprendizagem, 

tais como: Animações, Áudio, Apresentações e Vídeo Aulas; 

  Implementar um algoritmo para verificar, em caso de alguma modificação 

na reutilização do fragmento, a similaridade deste novos fragmentos em 

relação ao original; 

 Melhorar o sistema de busca, fazendo uso da ONTOER+ para permitir a 

realização de buscas semânticas; 

 Propor a criação de grupos ou comunidades de usuários para facilitar o 

compartilhamento de OAs; 

 Analisar outras abordagens para avaliar o grau de reúso dos OAs, como 

por exemplo, compará-lo a um repositório que não disponibiliza OAs de 

forma fragmentada; 

 Melhorar a interface de disponibilização dos fragmentos no RECOBA, a 

partir da avaliação feita pelos usuários.  
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Apêndice A 
 

 

Questionário de Avaliação do RECOBA 

Objetivo:  

 Identificar a efetividade, ou seja, se o RECOBA realiza as atividades (1. 

Incluir um novo Objeto de Aprendizagem, 2. Fragmentar o OA, 3. 

Disponibilizar os fragmentos de OA) a qual foi proposto; 

 Identificar a satisfação do usuário em utilizar o RECOBA; 

 Medir o grau de reúso de Objetos de Aprendizagem (OAs) com a 

disponibilização de OAs fragmentados. 

Solicitamos seu apoio para esta avaliação e, desde já, agradecemos sua 

disponibilidade e contribuição para esta pesquisa. 

 

Tipo de usuário: 

(   ) Professor (   ) Estudante 

 

Tema 1: Grau de efetividade das tarefas solicitadas ao RECOBA 

1) O RECOBA permitiu fazer o upload do arquivo? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

2) O RECOBA permitiu visualizar os fragmentos gerados pelo seu arquivo? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

3) O RECOBA permitiu a recuperação por Objetos de Aprendizagem e/ou fragmentos? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Tema 2: Grau de satisfação dos usuários do RECOBA após utilizá-lo. 

4) A forma como os fragmentos são apresentados é satisfatória. 

(  ) Discordo totalmente (  ) Discordo (  ) Concordo parcialmente (  ) Concordo (  ) Concordo totalmente 

 

5) Os fragmentos gerados a partir do seu Objeto de Aprendizagem foram satisfatórios. 

(  ) Discordo totalmente (  ) Discordo (  ) Concordo parcialmente (  ) Concordo (  ) Concordo totalmente 

 

6) O resultado da pesquisa no RECOBA foi conforme esperado. 

(  ) Discordo totalmente (  ) Discordo (  ) Concordo parcialmente (  ) Concordo (  ) Concordo totalmente 

 

7) A interface do RECOBA é intuitiva e atraente. 

(  ) Discordo totalmente (  ) Discordo (  ) Concordo parcialmente (  ) Concordo (  ) Concordo totalmente 
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8) A fragmentação facilita a criação de novos objetos de aprendizagem. 

(  ) Discordo totalmente (  ) Discordo (  ) Concordo parcialmente (  ) Concordo (  ) Concordo totalmente 

 

9) Você usaria o RECOBA para disponibilizar objetos de aprendizagem? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

10) Você recomendaria o RECOBA para outras pessoas disponibilizarem seus objetos 

de aprendizagem? 

(   ) Sim (   ) Não 

 
Tema 3: Medição do reúso de Objetos de Aprendizagem (OAs) com a 

disponibilização de OAs fragmentados. 

11) Após o upload do OA que você criou, qual a porcentagem de 

reaproveitamento foi informada? 
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Apêndice B 
 

 

Publicação de Objetos de Aprendizagem em Formato Aberto: 

Proposta de um Ambiente 

Rossana de Paula Junqueira
1,2,3

, Ubirajara Santos Nogueira
1,2

, Joana D'arque Costa 

Rocha
2
, Vanessa dos Santos Souza

2
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Abstract. The ease of access and communication provided by the Internet has 

contributed to the emergence of new solutions like those based on learning objects 

(LOs) in order to further facilitate the sharing of educational content available on the 

Web. One way to facilitate the sharing and reuse of LOs is to provide open and 

machine readable format, so they can be re-used freely by anyone who has an interest 

in its contents. This paper proposes an environment for storage and publication of 

learning objects in an open format that has all the characteristics advocated by the 

open data community. In other words, it is freely accessible to anyone and learning 

objects are available in an open format allowing their use and reuse. In addition, the 

proposed environment adopts an ontology formalism, which will allow the 

representation of LOs with different levels of granularity. 

Resumo. A facilidade de acesso e comunicação proporcionada pela Internet contribuiu 

para o  surgimento de novas soluções, como as baseadas em Objetos de Aprendizagem 

(OAs), com o intuito de facilitar, ainda mais, o compartilhamento de conteúdos 

educacionais disponíveis na Web. Uma forma de promover o compartilhamento e 

reúso de OAs consiste em disponibilizá-los em formato aberto e legível por máquinas, 

a fim de que possam ser novamente usados de forma livre por qualquer um que tenha 

interesse em seu conteúdo. Estando dessa forma, o OA se encaixa no conceito de Dado 

Aberto. Este artigo propõe um ambiente para armazenamento e publicação de Objetos 

de Aprendizagem no formato aberto que possua todas as características defendidas 

pela comunidade de dados abertos, ou seja, que seja de livre acesso para qualquer 

pessoa e que os objetos disponibilizados estejam em um formato aberto permitindo seu 

uso e reúso. Além disso, o repositório fará uso de uma ontologia para a representação 

dos objetos, a qual permitirá a representação de fragmentos de OAs, ou seja, a 

representação de OAs com diferentes níveis de granularidade. 
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1. Introdução 
Os constantes avanços tecnológicos nas áreas da informação e comunicação provocam profundas 

mudanças na sociedade. A facilidade de compartilhamento de informação, favorecida por estas 

tecnologias, tem contribuído para a Web se tornar um imenso repositório de conteúdos, favorecendo a 

disseminação do conhecimento. 

 De maneira semelhante, a educação aberta e a educação à distância aparecem cada vez mais, no 

contexto das sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação que favorece a flexibilidade 

de horários e localização aos aprendizes que não podem estar fisicamente presentes em um ambiente 

presencial de ensino-aprendizagem. Além disso, permite que os alunos façam seu estudo como lhes 

convém, tudo isso graças à facilidade de acesso e comunicação proporcionada pela Internet. Neste 

contexto, surgem novas soluções, como as baseadas em Objetos de Aprendizagem (OAs), com o intuito 

de facilitar ainda mais o compartilhamento de conteúdos educacionais disponíveis na Web. 

 É importante salientar que a literatura não aponta um consenso para o termo OA. Pelo fato de ser 

uma nova área do conhecimento e em crescente expansão, a falta de consenso entre os autores ainda 

persiste. Contudo, os conceitos tendem para a ideia de que um OA deve possuir um conteúdo educacional 

pronto para ser utilizado em vários cenários e contextos de aprendizagem [2]. Podemos citar como 

exemplos de OAs: vídeos, imagens, hipertextos, apresentação de slides, livros e apostilas [1]. 

 Os OAs podem ser criados por professores e disponibilizados para uso por alunos e/ou outros 

professores, e devem possuir um caráter de reusabilidade, ou seja, a possibilidade de ser reutilizado em 

vários contextos por usuários distintos. Contudo, considerando a grande quantidade de materiais 

existentes e o formato no qual estão disponibilizados, selecionar o conteúdo adequado a uma determinada 

situação de aprendizagem pode não ser uma tarefa simples. Para facilitar o acesso aos OAs, existem os 

repositórios de OAs que são locais apropriados para armazenamento e disponibilização de objetos, a fim 

de facilitar sua pesquisa e recuperação [6]. Porém, em geral, os OAs não são disponibilizados em um 

formato adequado que facilite seu compartilhamento e reúso por grupos distintos de usuários. 

 Uma forma de facilitar o compartilhamento e reúso de OAs consiste em disponibilizá-los em 

formato aberto e legível por máquinas, a fim de que possam ser novamente usados de forma livre por 

qualquer um que tenha interesse em seu conteúdo. Estando dessa forma, o OA se encaixa no conceito de 

Dado Aberto [4]. Segundo a organização Open Knowledge Foundation, Dados Abertos são dados que 

podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa - sujeitos, no máximo, à 

exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras. Atualmente, existe uma grande 

discussão em torno do conceito de Dados Abertos e do seu uso na área governamental, onde informações 

produzidas pelos governos são colocadas à disposição de qualquer cidadão e para qualquer fim. Com 

acesso a essas informações, os cidadãos, organizações da sociedade civil, desenvolvedores e empresas 

podem reutilizá-las com o intuito de verificar, esclarecer, fiscalizar e acompanhar com transparência os 

processos realizados pela administração pública de acordo com seus interesses. Abrir dados públicos 

fortalece instituições, garante cidadania e controle social, combate a corrupção, promove a transparência, 

a fiscalização e a geração de ideias criativas em políticas públicas pela própria sociedade [4]. 

 Além da publicação em formato legível por máquina, a fim de facilitar o reúso do OA, é 

importante que este seja disponibilizado de forma fragmentada, ou seja, ao invés de publicar o OA como 

um todo, devem ser disponibilizados fragmentos do OA [8;14]. No caso do objeto de aprendizagem livro, 

por exemplo, a sua fragmentação poderia ser feita da seguinte forma: o livro possui diversos capítulos, 

cada capítulo possui várias seções, cada seção é dividida em vários parágrafos, figuras, tabelas e gráficos. 

Dessa forma, ao invés de disponibilizar apenas o livro como um todo, poderiam ser disponibilizados 

trechos do livro, ou seja, capítulos, seções ou até mesmo figuras. Para facilitar a representação de OAs na 

forma de fragmentos, modelos semânticos, como as ontologias, podem ser utilizados. A principal 

motivação em utilizar um modelo semântico e o conceito de dados abertos para disponibilizar o OA 

fragmentado, está no fato de que, durante a preparação de um novo OA, professores e/ou alunos 

utilizariam um ambiente que permita produzir novos materiais educacionais a partir de fragmentos 

independentes e reutilizáveis. 

 Neste contexto, este artigo propõe a criação de um ambiente para publicação de OAs em formato 

aberto, onde tecnologias semânticas, como as ontologias, serão utilizadas para facilitar a fragmentação 
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dos OAs. Especificamente, o ambiente proposto permitirá a publicação de OAs e fragmentos de OAs em 

formato aberto, permitindo que usuários possam localizá-los de forma simples, além de poder 

reaproveitá-los, diferentemente da forma como os OAs encontram-se disponíveis nos repositórios 

atualmente disponíveis na Web. 

 O restante deste artigo esta organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta conceitos básicos 

sobre Dados Abertos, Objetos de Aprendizagem, Repositório de Objetos de Aprendizagem e Ontologia. 

A Seção 3 apresenta uma análise comparativa de repositórios de objetos de aprendizagem em uso 

atualmente. A Seção 4 descreve a proposta para o ambiente a ser criado, e a Seção 5 apresenta as 

considerações finais. 

2. Conceitos Básicos 
Nesta seção, são apresentados alguns conceitos básicos que são relevantes para o entendimento da 

proposta deste trabalho. 

2.1. Dados Abertos 

Como mencionado anteriormente, dado aberto é todo dado que pode ser livremente utilizado, reutilizado 

e redistribuído por qualquer um [4]. Consiste na publicação e distribuição de informações na Internet, 

compartilhadas em formatos abertos, compreensíveis por máquinas, e que possam ser reutilizadas pela 

sociedade [4]. Um dado é considerado aberto quando há: 

• Disponibilidade e acesso - o dado precisa estar disponível por inteiro. Deve estar num formato 

conveniente e modificável. 

• Reúso e redistribuição - o dado precisa ser fornecido em condições de reúso e redistribuição 

podendo ser cruzado com outros. 

• Participação universal - todos podem usar, reusar e redistribuir sem restrições de áreas, pessoas 

ou grupos. 

 Todos os dados podem ser abertos, especialmente dados dos governos, empresas e instituições de 

ensino e pesquisa. 

2.2. Objetos de Aprendizagem 

O conceito de Objeto de Aprendizagem (OA) visa estabelecer formalismos para o desenvolvimento de 

conteúdos didáticos digitais que sejam acessíveis em qualquer ambiente virtual de ensino aprendizagem e 

aplicáveis em diferentes contextos [5]. Os objetos de aprendizagem são ferramentas ou recursos digitais 

os quais podem ser utilizados e reutilizados no suporte ao aprendizado. Tais recursos podem compreender 

vídeos, imagens, hipertextos, apresentações em slides, ou seja, qualquer artefato digital que possa ser 

usado, reutilizado e referenciado durante a aprendizagem [1]. 

 Entre os benefícios do uso de OAs está a economia. Essa economia é justificada por meio do 

reúso, pois não é necessário gastar tempo e dinheiro no desenvolvimento de um novo material 

instrucional se ele já estiver disponível [4]. 

 No entanto, para ser reusado, um objeto de aprendizagem deve ser compatível entre diferentes 

ambientes educacionais, ou seja, ele deve ser interoperável. Além disso, um objeto de aprendizagem deve 

ser modular o bastante para que possa ser enquadrado em contextos distintos. O OA deve ter alguma 

estrutura que o descreva e que permita a sua descoberta por algum projetista de curso, professor ou aluno, 

a essas estruturas chamamos de metadados. Ainda, é necessário que os objetos de aprendizagem sejam 

armazenados em algum local onde possam ser acessados e descobertos. Esses locais são denominados 

Repositórios de objetos de aprendizagem [1]. 
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2.3. Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

Depois de confeccionados e com suas características descritas por meio de metadados, os objetos de 

aprendizagem podem ser disponibilizados em locais apropriados, como repositórios de objetos de 

aprendizagem e ambientes de E-learning, a fim de serem pesquisados e recuperados. 

 O trabalho proposto em [2] descreve repositórios de Objetos de Aprendizagem como sendo um 

banco de dados para armazenar os Objetos de Aprendizagem e seus metadados, sendo possível localizar e 

obter objetos para serem usados em diversas situações de ensino e aprendizagem. [6] define um 

repositório de Objetos de Aprendizagem como sendo um local na Web onde os objetos de aprendizagem 

são armazenados juntamente com seus metadados. 

 Por sua vez, os ambientes de E-learning compreendem um sistema computacional 

disponibilizado na Internet, o qual é mediado por tecnologias de informação, comunicação e gestão [1]. 

Além de permitir a inclusão de Objetos de Aprendizagem, o ambiente de E-learning promove a 

integração e comunicação dos objetos com o ambiente. Mesmo possuindo características e 

funcionalidades diferentes, tanto o Repositório de Objetos de Aprendizagem quanto o Ambiente de E-

learning possuem o intuito de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. 

 Existem vários repositórios específicos para armazenamento de objetos de aprendizagem 

atualmente disponíveis na Web. Universidades ou instituições, além de grandes empresas através de seus 

departamentos de treinamento, demonstram interesse no uso de repositórios de aprendizagem. Porém, 

problemas relacionados a direitos autorais são comuns, o que tem forçado algumas instituições a criarem 

repositórios próprios com regras de comercialização bem claras [2]. 

 Em geral, os repositórios podem ser classificados como temáticos e institucionais. O tipo temático 

procura armazenar objetos delimitados por um assunto, área de conhecimento ou área específica. O 

repositório do tipo institucional é multidisciplinar e possui vários tipos de objetos com conteúdos de 

domínios distintos, agregando um grupo de informações de interesse para a instituição além de possuir 

serviços relacionados à organização, tratamento, acesso e disseminação do conteúdo digital [2]. 

2.4. Ontologias 

A Web Semântica tem como um dos seus principais objetivos prover meios para organizar os dados e 

permitir que estes possam ser interpretados pelos computadores. Dessa forma, será possível melhorar os 

resultados das buscas e facilitar a automação de tarefas relevantes, evitando, sempre que possível, o 

desperdício de tempo e fazendo com que tanto os dados quanto as máquinas sejam utilizados de forma 

mais inteligente [7][11]. 

 Uma questão que merece destaque no contexto de Web Semântica é o uso de ontologias, que são 

utilizadas para prover uma correta interpretação do significado dos dados [7]. Uma ontologia permite a 

instauração de sentido, minimizando a polissemia para quem busca determinado assunto [9]. Ontologias 

são especificações formais e explícitas de conceitualizações compartilhadas. Onde conceitualização 

representa um modelo abstrato de algum fenômeno que identifica os conceitos relevantes  para o mesmo; 

explícita significa que os elementos e suas restrições estão claramente definidos; formal significa que a 

ontologia deve ser passível de processamento automático, e compartilhada reflete a noção de que uma 

ontologia captura conhecimento consensual, aceito por um grupo de pessoas [10]. 

3. ANÁLISE COMPARATIVA DOS REPOSITÓRIOS DE APRENDIZAGEM 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho é a proposta de um ambiente para publicação e 

compartilhamento de OAs, tornou-se necessário fazer uma análise dos repositórios atualmente 

disponíveis na Web, a fim de identificar seus pontos fortes e suas fraquezas. Essa análise foi fundamental 

para delinear os principais requisitos a serem atendidos pelo ambiente proposto.  

 O ponto de partida para essa pesquisa foi fazer uma análise dos 49 repositórios citados por [2] e 

[6] com a finalidade de verificar a forma como os OAs estavam disponíveis para o usuário. Os critérios 

considerados na análise dos repositórios foram: (i) Acesso livre ou não; (ii) A nacionalidade do 

repositório; (iii) O tipo do repositório (temático ou institucional); (iv) Permissão para  inclusão de novos 
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OAs; (v) Tipo de OA disponibilizado; (vi) Facilidade para localizar OAs; (vii) O formato dos OAs e a 

capacidade de reúso. O resultado parcial da análise comparativa realizada com os 49 repositórios é 

apresentado no Quadro 1. Um resultado mais completo é descrito a seguir.  

 Pôde-se verificar que em alguns repositórios, apesar de serem ditos abertos, era preciso que o 

usuário, para ter acesso ao OA, fizesse um cadastro para se tornar usuário do repositório. Em diversos 

repositórios, a fim der realizar a busca por algum conteúdo mais específico, como por exemplo, 

dissertações e teses, o usuário precisava se cadastrar. Ao término do cadastro, uma mensagem informa ao 

usuário que ele receberá um email para confirmação do cadastro. E só a partir dessa confirmação é que o 

usuário poderá retornar ao repositório, logar-se e ter acesso ao OA. Porém, esse email para confirmação 

do cadastro às vezes não chega ou demora muito tempo, levando o usuário a desistir daquele OA (Quadro 

1). 

Quadro 1: Resultado da análise comparativa dos repositórios  

Categoria Valores Qtd. de Repositórios 

Repositório de Livre Acesso Sim 42 

Não 7 

Nacionalidade dos repositórios Nacional 43 

Internacional 6 

Classificação quanto a distinção Temático 17 

Institucional 32 

Permissão de inclusão de novos objetos Permite 11 

Não Permite 38 

 Quanto à nacionalidade, a lista dos repositórios analisados compreende tanto repositórios 

nacionais quanto internacionais. Dependendo do conhecimento do usuário com outros idiomas, 

repositórios internacionais podem oferecer dificuldade de acesso aos OAs. Quanto ao tipo de repositório, 

a maioria foi classificada como sendo Institucional. 

 Outra característica observada foi se o repositório permitia a inclusão de novos objetos ou 

simplesmente permitia a consulta de OAs. Um fato importante a ser destacado é que para aqueles que 

permitem incluir um novo OA, não há uma padronização dos metadados a serem preenchidos para cada 

tipo de OA. 

 Nos repositórios analisados foram encontrados OAs de diversos tipos, tais como: apostilas, 

dissertações, teses, vídeo-aulas, apresentações de slides, jogos educacionais, etc. Outra questão levantada 

foi a dificuldade em encontrar repositórios que filtrem o conteúdo a ser recuperado de acordo com a 

necessidade e contexto solicitados pelo usuário. 

 Para finalizar, foram encontrados diversos OAs disponíveis em formatos fechados (ex: extensão 

pdf), impedindo a reutilização de parte do material ehavendo a necessidade de ferramentas específicas 

para a extração dos conteúdos e sua edição.  

  

4. PROPOSTA DE UM AMBIENTE PARA PUBLICAÇÃO DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM NO FORMATO ABERTO 
Após a análise dos repositórios existentes, surge então a proposta de um ambiente para publicação de 

OAs no formato aberto que possua todas as características defendidas pela comunidade de dados abertos, 

ou seja, que seja de livre acesso para qualquer pessoa e que os objetos disponibilizados estejam em um 

formato aberto permitindo seu uso e reúso. A seguir, são apresentados alguns dos diferenciais do 

ambiente proposto neste trabalho: 
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 Livre acesso: permitir que os usuários façam busca pelos objetos de aprendizagem sem 

terem a necessidade de fazer login no site do ambiente. 

 Facilidade de inclusão de novos objetos: permitir e facilitar aos usuários a inclusão de 

novos objetos de aprendizagem. 

 Garantia de uso e reúso: todos os objetos armazenados estarão com acesso livre para o 

usuário, podendo ser usados, manipulados e reutilizados, não precisando de licença do 

autor para ser utilizado. 

 Formato editável: todos os Objetos de Aprendizagem estarão armazenados em formatos 

que permitirão e facilitarão o seu reúso. 

 Metadados visíveis: disponibilizar de forma clara e padronizada a visualização dos 

metadados para cada tipo de OA armazenado no repositório. 

 Coleta de feedback do usuário: permitir que o usuário contribua com um feedback sobre 

o OA após tê-lo acessado e utilizado. 

 Fragmentação de OAs: o repositório fará uso de uma ontologia para a representação dos 

objetos, a qual permitirá a representação de fragmentos de OAs, ou seja, a representação 

de OAs com diferentes níveis de granularidade. 

4.1. Visão geral do ambiente proposto 

Uma visão geral do ambiente que está sendo proposto é apresentada na Figura 1 e seus principais 

componentes são descritos a seguir.  

 O componente central do ambiente é o Repositório de OAs, onde no mesmo estarão armazenados 

os OAs na sua integralidade (por exemplo, um livro) ou de forma fragmentada (por exemplo, uma figura 

que pertence a um livro). Ressaltando que esses OAs precisam estar armazenados em um formato que 

possam ser usados e reutilizados.  

 Outro 

componente de destaque é a ontologia que será usada como base para a publicação dos OAs. Neste 

trabalho, será utilizada uma ontologia que facilite a publicação de OAs de forma fragmentada. Para isso, 

foi adotada a ontologia ONTOER, proposta em [8;14],  que tem como  base as especificações de 

metadados LOM[12] e DocBook[13], para a descrição semântica de conteúdos educacionais e tem como 

propósito  facilitar a edição e o compartilhamento dos Recursos Educacionais Abertos. A ONTOER 

utiliza o padrão LOM associado aos termos de DocBook para permitir que o contexto educacional 

associado a um determinado conteúdo possa ser indicado. Os termos e relações do DocBook são 

utilizados para especificar os componentes e estruturas que constituem recursos de conteúdo de 

aprendizagem educacional como por exemplo, seções, tabelas e figuras. Vale ressaltar que esta ontologia 

aborda a fragmentação somente de livros e apostilas. Para os demais OAs existe um estudo em andamento 

onde se propõe uma extensão para a ONTOER considerando-se outros tipos de OAs e outras linguagens 

além de DocBook. 

 O usuário, a partir de uma interface gráfica (GUI), poderá interagir com os diversos módulos 

propostos para o ambiente, entre eles: Consulta, Publicação e Feedback. No módulo de consulta, o 

usuário envia uma solicitação e receberá como resultado os OAs ou fragmentos de OAs que satisfazem a 

sua consulta. No módulo de publicação, o usuário irá publicar OAs criados de acordo com a 

representação definida na ontologia. No módulo de Feedback, após ter acessado e usado o OA, o usuário 

poderá armazenar comentários sobre aquele OA. Esses comentários podem estar relacionados à utilidade 

do OA, bem como notificar algum erro ou sugerir melhorias. 
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Repositório de OAs
Abertos e Fragmentados

Publicação
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Feedback

. . .

Query
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Ambiente para Objetos de Aprendizagem Abertos

 

Figura 1: Arquitetura Proposta 

Fonte: O autor 

 O diagrama de casos de uso para demonstrar as principais funcionalidades do ambiente que está 

sendo proposto é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2: Diagrama de caso de uso 

Fonte: O autor 

5. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou uma proposta para um novo ambiente para publicação e armazenamento de 

objetos de aprendizagem usando as características de Dado Aberto e fragmentação de OAs. A revisão de 

literatura foi importante para subsidiar a análise dos repositórios e para melhor o conhecimento das 

características e recursos disponíveis para acesso e organização dos objetos de aprendizagem. Com a 

análise dos repositórios existentes, a partir da navegação pelos mesmos, obteve-se a compreensão 

necessária para a definição das funcionalidades e recursos que se pretende implantar no ambiente a ser 

desenvolvido.  

 A partir do ambiente proposto, espera-se que: (i) os usuários possam ter livre acesso para buscar 

ou incluir um novo OA; (ii) os OAs armazenados nesse ambiente estejam abertos para o usuário, 

permitindo que sejam usados, manipulados e reutilizados, não precisando de licença do autor para ser 

utilizado; (iii) os OAs armazenados nesse repositório estejam em formatos que permitam e facilitem o seu 

uso e reúso; (iv) os metadados de cada tipo de OA armazenado no repositório estejam disponibilizados 

de forma clara e padronizada; (v) os usuários após terem acessado e utilizado o OA possam contribuir 

para a melhoria do mesmo através feedback; (vi) fazendo o uso de uma ontologia específica, permita a 

representação de fragmentos de OAs, ou seja, a representação de OAs com diferentes níveis de 

granularidade. 
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 Como se trata de uma proposta, tem-se dois passos principais a serem seguidos. O primeiro deles 

propõe o uso de uma ontologia que permite a fragmentação de OAs, permitindo que o mesmo seja 

facilmente disponibilizado, facilitando seu uso e reúso. O segundo seria a implementação do ambiente 

que está sendo proposto, onde os fragmentos definidos no primeiro passo possam ser armazenados de 

forma aberta, permitindo que usuários possam facilmente localizá-los e reaproveitá-los, obedecendo aos 

princípios de dados abertos, diferentemente da forma como os OAs encontram-se disponíveis nos 

repositórios atuais. 

 

6. REFERÊNCIAS 

[1] DIAS, Carla Cristina Lui et al. Padrões abertos: aplicabilidade em Objetos de 

Aprendizagem (OAs). Anais do XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 

SBIE, Florianópolis, SC, 2009. 

[2] FERLIN, Jhonatan. Repositório de objetos de aprendizagem para a área de 

informática. 2009. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Ciências de 

computação)-Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC, Joinville, 2009. 

[3] GOMES, Eduardo Rodrigues. Objetos Inteligentes de Aprendizagem: Uma 

Abordagem baseada em Agentes para Objetos de Aprendizagem. Dissertação 

(mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-

Graduação em Computação. Porto Alegre, BR – RS, 2005.  

[4] Open Data for Development. http://opendefinition.org/ . Acesso em 20/01/204. 

[5] SILVA, E. M.; Costa, A. C. da R. SAOA - Sistema Administrador de Objetos de 

Aprendizagem.In: I Workshop de Computação - WorkComp-Sul, 2004, 

Florianópolis. Anais do I Workshop de Computação - WorkComp-Sul, 2004. 

[6] ROCHA, Julci. Repositórios de Objetos de Aprendizagem disponíveis na internet. 

Publicado em 21 de Maio de 2009. Disponível em: 

http://julcirocha.wordpress.com/2009/05/21/repositorios-de-objetos-de-

aprendizagem-disponiveis-na-internet/. Acesso em 04/02/2014. 

[7] WAGNER FILHO, Fernando; LÓSCIO, Bernadette Farias. Web Semântica: 

Conceitos e Tecnologias. 

[8] AMORIM, Ricardo R. et al. A learning design ontology based on the IMS 

specification. Educational Technology & Society, v. 9, n. 1, p. 38-57, 2006. 

[9] Pickler, Maria Elisa Valentim. Web Semântica: ontologias como ferramentas de 

representação do conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 12, n. 1, 

p. 65-83, jan/abr. 2007. 

[10] Breitman, Karin. Web Semântica: a Internet do Futuro. Rio de Janeiro: LTC, 

2005.  

[11] ANTONIOU, Grigoris; VAN HARMELEN, Frank. A semantic web primer. MIT 

press, 2004. 

[12] HODGINS, Wayne et al. Draft standard for learning object metadata. IEEE, v. 

1484, p. 1-2002, 2002. 

[13] Walsh, N. and Muellner, L., Docbook: The DefinitiveGuide, O’Reilly & 

Associates, 1999. 

[14] AMORIM, Ricardo; RABELO, Thomas; AMORIM, Dinani. Open Educational 

Resources Ontology. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de 

Informática na Educação. 2012.  



87 
 

 

  

Apêndice C 
 

 

 

 Descrição dos atributos da tabela Preface 
 

Nome do campo Descrição 

ID_PREFACE Indentificação do prefácio 

TITLE Título 

CONTENT Conteúdo do prefácio 

ID_PUBLICATION Identificação da publicação a que ele se refere 
 

 

 Descrição dos atributos da tabela Bibliography 
 

Nome do campo Descrição 

ID_BIBLIOGRAPHY Indentificação da bibliografia 

TITLE Título 

CONTENT Conteúdo da bibliografia 

ID_PUBLICATION Identificação da publicação a que ela se refere 
 

 

 Descrição dos atributos da tabela Index 
 

Nome do campo Descrição 

ID_INDEX Indentificação do índice 

TITLE Título 

CONTENT Conteúdo do índice 

ID_PUBLICATION Identificação da publicação a que ele se refere 
 

 

 Descrição dos atributos da tabela Appendix 
 

Nome do campo Descrição 

ID_APPENDIX Indentificação do apêndice 

TITLE Título 

CONTENT Conteúdo do apêndice 

ID_PUBLICATION Identificação da publicação a que ele se refere 
 

 

 Descrição dos atributos da tabela Glossary 
 

Nome do campo Descrição 

ID_GLOSSARY Indentificação do glossário 

TITLE Título 

CONTENT Conteúdo do glossário 

ID_PUBLICATION Identificação da publicação a que ele se refere 
 

 

  



88 
 

 

  

 Descrição dos atributos da tabela Chapter 
 

Nome do campo Descrição 

ID_CHAPTER Indentificação do capítulo 

TITLE Título 

CONTENT Conteúdo do capítulo 

ID_PUBLICATION Identificação da publicação a que ele se refere 
 

 

 Descrição dos atributos da tabela Publication 
 

Nome do campo Descrição 

ID_PUBLICATION Indentificação de cada publicação 

URL Guarda o endereço do arquivo ODT no 
servidor 

GEN_DESCRIPTION Descrição geral sobre o OA 

GEN_KEYWORD Palavras chaves 

GEN_LANGUAGE  Linguagem do OA 

GEN_TITLE Título do OA 

LIF_CONTRIBUTE_DATE Data do upload 

LIF_CONTRIBUTE_ENTITY Autor do arquivo 

MET_METADADASCHEMA Nome da instancia dos metadados 

RIGHTS_COPYRIGHT Livre de licenças 

TEC_FORMAT Formato do arquivo 
 

 Descrição dos atributos da tabela Section 
 

Nome do campo Descrição 

ID_SECTION Indentificação da seção 

TITLE Título 

CONTENT Conteúdo da seção 

ID_CHAPTER Identificação do capítulo a que ela se refere 
 

 Descrição dos atributos da tabela Block 
 

Nome do campo Descrição 

ID_BLOCK Indentificação do bloco 

CONTENT Conteúdo do bloco 

URL_IMAGE Guarda o endereço da imagem no servidor 

ID_CHAPTER Identificação do capítulo a que ele se refere 

ID_SECTION Identificação da seção a que ele se refere 
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Apêndice D 
 

 

Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Academia Khan É necessário fazer 
login para ter acesso 

aos objetos 
não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

Banco de itens 
Não. Somente para 

professores que 
desejam criar pastas 

personalizadas 

não 
não permite inserir 

novo 
não oferece 
informações 

não Não informado 

Banco Internacional de 
Objetos Educacionais 

Não Sim 
Precisa ser 

cadastrado para 
inserir novo objeto 

Imagem: jpeg     -     
Vídeo: wmv        -       

Texto:  .text e 
.pdf 

não Não informado 

Biblioteca Digital de Ciências 

Não Sim 

O usuário deve 
preencher alguns 
campos de acordo 

com o tipo de material 
escolhido 

Categoria a qual 
pertence o 

objeto, nome dos 
autores, idioma, 
data, palavras-
chave e qntd de 

download. 

não Não informado 

Biblioteca Digital do senado 
federal 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Nome do 
arquivo, 

tamanho, 
formato e data 

publicação. 

não Não informado 

Biblioteca virtual Anísio 
Texeira Não não 

não permite inserir 
novo 

Imagem: 
tamanho 

não Não informado 

Biblioteca virtual de Ciências 
Humanas - Livros Brasileiros Não não 

não permite inserir 
novo 

Texto: .doc não Não informado 
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Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Careo – Campus Alberta 
Repository of Educational 
Objects 

Não não 
não permite inserir 

novo 
não oferece 
informações 

não Não informado 

Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária 

Não não 
não permite inserir 

novo 
Texto: .pdf não Não informado 

CESTA - Coletânea de 
Entidades de Suporte ao Uso 
da Tecnologia na 
Aprendizagem 

É necessário fazer 
login para ter acesso 

aos objetos 
      não Não informado 

Conexão linguagem - 
UNICAMP Não não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

Conteúdos digitais para 
ensino e aprendizagem de 
matemática e estatística 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Texto: .rtf e 
Arquivos .zip do 

winrar. 
não Não informado 

Copyleft – Pearson 
É necessário fazer 

login para ter acesso 
aos objetos 

Sim 

Para inserir um artigo 
o usuário deve 

preencher alguns 
campos obrigatórios 

Texto: .doc não Não informado 

Domínio Público 

Não Sim 

Para colaborar com o 
repositório o usuário 

deve fazer um 
cadastro com a 
categoria a qual 
deseja participar. 

Tipo do arquivo, 
título, fonte, 

formato, 
tamanho e 

quantidade de 
acessos. 

não Não informado 

Educa Rede É necessário fazer 
login para ter acesso 

aos objetos 
Sim Não especifica 

não oferece 
informações 

não Não informado 
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Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Educopédia - Plataforma 
disponível para professores 
construída através da 
parceria estabelecida entre a 
Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro 
e o Oi Futuro 

Não Não 
não permite inserir 

novo 

Apresentação: 
.pptx, Texto: .pdf, 

Arquivo rar 
Nome da aula, 

Qtd de 
atividades, Plano 
de apresentação 
e Habilidades. 

não Não informado 

ELO (Ensino de Línguas 
Online) Universidade 
Católica de Pelotas 

Não não 
não permite inserir 

novo 
não oferece 
informações 

não Não informado 

Fundação Perseu Abramo 
Não não 

não permite inserir 
novo 

Texto: .pdf, 
docs/pt 

não Não informado 

Geo-Red 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Artigo: .pdf, 
Nome, Nível de 
ensino, Tema, 

Escala: Nacional, 
Continental ou 

Regional. 
Planilha: .xls 

Arquivo rar: . zip  
e Vídeo: .wmv. 

não Não informado 

Intute 
Não não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

KlickEducação 
O portal não é público, 

mas possui acesso 
gratuito em algumas 

áreas. Potanto, para ter 
acesso a alguns 

objetos, é necessário 
logar no portal. 

não 
não permite inserir 

novo 
não oferece 
informações 

não Não informado 
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Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Laboratório Virtual da USP 
(exclusivo para as áreas de 
Química e Física) 

Não foi possível ter 
acesso aos objetos, 
pois o site apresenta 

erros no código  

não 
não permite inserir 

novo 
não oferece 
informações 

não Não informado 

Livro didático público 

Não Sim 

Para inserir um 
conteúdo o usuário 

deve preencher 
alguns campos 

obrigatórios. 

Artigo: .pdf, 
Nome, 

Categoria, Data 
de atualização. 

Vídeo: .avi, 
Tamanho, 

Duração, Qntd 
de visualizações, 

Downloads, 
Audio: .Mp3, 
Tamanho, 
Duração e 

Visualizações. 
Imagem: Fonte. 

não Não informado 

Lume - Repositório Digital da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Artigo: Evento, 
título, nome do 
autor, sessão, 

assunto, tipo, url, 
tamanho, 
formato, 

descrição. 
Imagem: jpeg, 
Texto: pdf, Url: 

html. 

não Não informado 

Matemática Multimídia – 
Unicamp 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Objetos 
separados por 

categorias: tema, 
série e tipo de 

mídia. 

não Não informado 

  



93 
 

 

  

Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Merlot – Online Learning 
Material Não Sim   

não oferece 
informações 

não Não informado 

Micro & Gene – USP 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Texto PDF, 
Arquivo Zip do 

WinRar, Público 
alvo, Professor 
ou aluno, Nome 

do arquivo, 
Autores. 

não Não informado 

Mocho – Portal de Ensino de 
Ciências e de Cultura 
Científica, de Portugal 

Não não 
não permite inserir 

novo 
Textos PDF e 

Livros PDF 
não Não informado 

Objetos Educacionais 
Não não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

OCW Porto Seguro 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Título, Categoria, 
Palavra-chave, 
Arquivos Zip, 
Descrição do 
objeto, XLS e 

Vídeo. 

não Não informado 

OCW UNICAMP  

Não não 
não permite inserir 

novo 
Arquivo pdf e .zip não Não informado 

PhET - Simulações 
interativas  

Não sim 
Simulações, tipos, 

níveis, idiomas 

Gráficos, slides, 
botões de rádio, 
Zip, Web page, 

PDF e PPT. 

não Não informado 

  

http://educacaoaberta.org/wiki/index.php?title=OCW_UNICAMP
http://educacaoaberta.org/wiki/index.php?title=PhET_-_Simula%C3%A7%C3%B5es_interativas
http://educacaoaberta.org/wiki/index.php?title=PhET_-_Simula%C3%A7%C3%B5es_interativas
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Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Portal do Professor 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Aulas: Nível de 
ensino. 

Disciplina: data, 
acesso, autoria. 
Vídeo:imagem, 

audio, tipo, 
nome, tamanho, 

objetivo, 
acessos,  idioma, 
descrição. PDF 

não Não informado 

Repositório científico do 
LNEG 

Não sim 
não fornece 
informações 

Artigos: data, 
título, autores, 
URL, Formato, 

tamanho, 
palavra-chave, 
PDF, Produção 

científica em 
formato digital. 

não Não informado 

Repositório comum 

Não sim 
não fornece 
informações 

Artigos: data, 
título, autores, 
URL, Formato, 

tamanho, 
palavra-chave, 
PDF, Produção 

científica em 
formato digital. 

não Não informado 
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Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Repositório Dados 
Científicos 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Artigo: título, 
autor, palavras-

chave, data, 
editora, citações, 
resumo e URL. 

não Não informado 

Repositório de administração 
Pública 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Data, título, 
autores, 

palvaras-chave, 
resumo, 

descrição, URL, 
tamanho e 

formato 

não Não informado 

Repositório de recursos 
educacionais multimídia de 
Matemática 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Áudio, vídeo, 
experimento, 

texto, software e 
imagem. 

não Não informado 

RIVED – Rede Interativa 
Virtual de Educação 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Tipo de Objeto: 
Titulo, Série, 
Categoria, 

SubCategoria e 
Objetivo. 

não Não informado 

Scielo 
Não não 

não permite inserir 
novo 

Artigo: Nome, 
autor, formato 

pdf 
não Não informado 

Science Netlinks 
Não não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

SENAI - Banco de Recursos 
Didáticos 

Sim Sim 

Os dados que o 
usuário deve 

preencher estão no 
doc. 

Apresentação de 
Slides, 

Monografias, 
Teses e 

Dissertações,  
Vídeo, Apostila, 

LD-ALTA e Livro. 

não Não informado 
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Repositório 
Repositório de livre 

acesso? 
Permite inclusão de 

 um novo OA? 
Dados para inserir 

um novo AO 
Formato 

disponibilizado 
Disponibiliza OAs de 
forma fragmentada? 

Tipo de 
licença? 

Soft Ciências 
Não não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

TV escola 
Não não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

UNIFRA-  Centro 
Universitário Franciscano Não não 

não permite inserir 
novo 

Texto: .doc, pdf não Não informado 

Unijuí 
Não não 

não permite inserir 
novo 

Arquivo pdf e .rar não Não informado 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – NUTED 

É necessário fazer 
login para ter acesso a 

alguns objetos 
educacionais 

não 
não permite inserir 

novo 
não oferece 
informações 

não Não informado 

WEBEDUC - Portal de 
Conteúdos Educacionais do 
MEC 

Não não 
não permite inserir 

novo 

Oferece links 
para outras 

páginas. 
não Não informado 

Wisc Online 
Não não 

não permite inserir 
novo 

não oferece 
informações 

não Não informado 

 




