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A facilidade de acesso e comunicação proporcionada pela Internet contribuiu para o 

surgimento de novas soluções, como as baseadas em Objetos de Aprendizagem, com 

o intuito de facilitar ainda mais o compartilhamento de conteúdos educacionais 

disponíveis na Web. Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são objetos de 

aprendizagem disponibilizados por meio de licenças de copyright, para qualquer 

usuário usar livremente, sendo úteis para o aprendizado de alunos dos ensinos a 

distância e presencial. Em geral, os REA quase sempre são encontrados em formatos 

que não permitem ao usuário utilizar apenas as partes desejadas. Porém, disponibilizar 

as partes que compõem o REA é de fundamental importância para facilitar o seu reúso. 

Tomando como exemplo uma publicação do tipo artigo, este seria disponibilizado 

separando suas seções, parágrafos, figuras e tabelas. Neste contexto, este trabalho 

descreve o desenvolvimento de uma ontologia para o domínio de REA, a qual permite 

não apenas a representação do REA como um todo, mas também a representação de 

partes do conteúdo dos recursos.  Para facilitar o entendimento do uso de REA pelos 

usuários podem ser usadas ontologias, as quais objetivam melhor organizar o 

conhecimento comum de domínios específicos. A ontologia de domínio dos REA aqui 

descrita, nomeada de ONTOER+, é baseada em metadados e descrição de conteúdo, 

o que facilita o entendimento para se obter um nível de granularidade menor, uma das 

características de fragmentação dos REA. Para guiar o processo de desenvolvimento 

da ontologia, uma metodologia, denominada Methontology, foi adotada. 

 

  

Palavras Chaves: Objeto de Aprendizagem. Recurso Educacional Aberto. Metadados. 
Granularidade. DocBook. Methontology. 
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Ease of access and communication provided by the Internet contributed to 

the emergence of new solutions such as those based on Learning Objects, in order to 

further facilitate the sharing of educational content available on the Web. Open 

Educational Resources (OER) are learning objects available through copyright licenses 

for any user to use freely and are useful for learning to students from distance and 

classroom teaching. Generally, OER are almost always found in formats that do not 

allow the user to use only any portions of it. However, to provide the component parts of 

the OER is extremely important to facilitate their reuse. Taking as an example a 

publication of the article type, this would be made available by separating its sections, 

paragraphs, figures and tables. In this context, this work describes the development of 

an ontology for OER domain, which allows not only the representation of the OER as a 

whole, but also the representation of pieces of content resources. Ontology can be used 

to facilitate the understanding of the use of OER by users, which aims at better 

organizing common knowledge of specific areas. The domain ontology OER described 

herein, named ONTOER+, is based on metadata and content description, which 

facilitates understanding how to obtain a lower level of granularity, one of fragmentation 

characteristics of OER. To guide the ontology development process, a method called 

Methontology was adopted. 

KeyWords: Learning object. Open Educational Resource. Metadata. Granularity. 

DocBook. Methontology. 
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6�
1. Introdução 
�

Este capítulo apresenta as principais motivações para realização deste 
trabalho, sua justificativa, lista os objetivos de pesquisa almejados e, finalmente, 
mostra como está estruturado o restante da presente dissertação. 

A tecnologia é um agente que impulsiona as grandes inovações, que 

podem resultar em mudanças de paradigmas. A Internet, uma dessas inovações, 

provocou grandes mudanças na forma como as pessoas se comunicam e fazem 

negócios, além de ter proporcionado uma mudança de paradigma na forma como as 

pessoas aprendem. Consequentemente, uma grande mudança também pode vir na 

forma como os conteúdos educacionais são concebidos, desenvolvidos e entregues 

para aqueles que desejam aprender. 

Neste contexto, uma tecnologia educacional, chamada de Objetos de 

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

de conteúdos educacionais disponíveis na Web. Os OA são definidos como qualquer 

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

para o suporte à aprendizagem. Tais entidades podem ser vídeos, imagens, 

apresentações em slides, livros, apostilas e similares (WILEY, 2000). 

Quando os OA são disponibilizados para qualquer usuário consultar, usar 

e adaptar, de forma livre e independente de vínculos, utiliza-se o conceito de 
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Recurso Educacional Aberto (REA). Um REA é um OA disponibilizado de forma a 

permitir que o usuário use o recurso como um todo ou parte deste. O que diferencia 

um Objeto de Aprendizagem de um Recurso Educacional Aberto, são as restrições 

de direito de uso através de copyrigth (HODGINS e DUVAL, 2002; SANTANA et al., 

2012). 

Os REA devem ser pensados como recursos que possam ser adaptados, 

mas também reutilizados em situações diferentes e alterados por outros usuários 

(SANTANA et al., 2012). Estes recursos devem estar sob domínio público ou 

licenciados de maneira aberta por licenças de direito autoral livre, como as licenças 

Creative Commons, que permitem o compartilhamento e uso da criatividade e do 

conhecimento por meio de instrumentos legais livres. Estas licenças foram criadas 

pela Creative Commons, que é uma organização sem fins lucrativos (CREATIVE 

COMMONS, 2014). 

Existem recursos educacionais abertos armazenados em repositórios 

específicos e em formatos diversos. Porém, os REA atualmente disponíveis, quase 

sempre são encontrados em formatos que não permitem ao usuário utilizar apenas 

as partes desejadas. Efetuar o download do arquivo completo e fazer recortes das 

partes desejadas torna-se uma tarefa custosa e desestimulante. Disponibilizar as 

partes que compõem o REA de forma separada umas das outras é a opção ideal 

para facilitar o seu reúso. Esta forma fragmentada de disponibilizar REA favorece a 

satisfação do usuário, estimulando o compartilhamento, uso e reúso do recurso 

(AMORIM et al., 2006; JOVANOVI� et al., 2005; GASCUEÑA et al., 2006). 

No caso do recurso educacional aberto 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, em vez de disponibilizar apenas o livro 

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

seções ou até mesmo figuras (NOGUEIRA et al., 2014).  

Atualmente, muitos estudos têm sido dedicados ao desenvolvimento de 

ferramentas e técnicas orientadas à produção de REA. No entanto, muitas questões 
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relacionadas com a busca, esquemas de navegação e fragmentação de conteúdos, 

com a captura do significado e reúso associado a este significado, ainda encontram-

se em aberto. Neste sentido, algumas soluções da Web Semântica, tais como 

ontologias e metadados, podem aplicar-se no contexto da Educação para facilitar a 

busca e reúso de conteúdos aplicáveis em uma determinada situação de ensino e 

aprendizagem. Para facilitar a representação de REA na forma de fragmentos, por 

exemplo, modelos semânticos como as ontologias podem ser utilizados, facilitando a 

busca e o reúso dos fragmentos desejados por parte dos autores de novos REA 

(CASALI et al., 2013). De maneira geral, a representação de REA na forma de uma 

ontologia educacional permite uma representação mais rica do ponto de vista 

semântico, sendo, portanto, fortemente recomendada (AMORIM et al., 2012a; 

ARAÚJO e FERREIRA (2004); BITTENCOURT et al. (2006); GLUZ e VICARI 

(2011)). 

1.1 Problema de Pesquisa 

Atualmente, podem-se encontrar diversos Recursos Educacionais Abertos 

disponíveis na Web, tais como livros, apostilas, apresentações, vídeo aulas, entre 

outros. Como não existe uma forma padronizada para disponibilização ou descrição 

ou representação destes materiais, a maioria dos sistemas acaba se utilizando de 

formatos, linguagens e vocabulários diferentes para armazená-los. Assim sendo, 

professores e alunos acabam encontrando dificuldades no momento do uso do REA 

devido à falta de padronização para descrição dos conteúdos educacionais. 

Além disso, como nem sempre professores e alunos necessitam de todo o 

REA encontrado para a construção de um novo material, eles acabam executando 

tarefas repetitivas e cansativas, como baixar o arquivo com todo o conteúdo, efetuar 

a seleção apenas das partes desejadas e, em seguida, adicioná-las ao novo 

material. Como estes materiais encontrados podem ser compostos por um ou mais 

fragmentos de conteúdo, disponibilizá-lo em forma de fragmentos como seções, 

parágrafos, tabelas e figuras, facilitará o reúso e contribuirá para a satisfação do 

usuário. Para isso, a criação de uma ontologia que permita descrever e representar 

REA de forma fragmentada, facilitará a disponibilização desses recursos visando 

proporcionar seu uso e a satisfação do usuário. 
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Neste contexto, para nortear a investigação necessária para a realização 

deste trabalho, a seguinte pergunta de pesquisa foi definida: 

• Como representar e descrever recursos educacionais de forma 

padronizada e em fragmentos a fim de contribuir para o reúso de conteúdos 

educacionais disponíveis na Web? 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo propor uma solução que permita a 

representação de REA de forma padronizada e fragmentada. Particularmente, este 

trabalho propõe uma ontologia, denominada ONTOER+, que permite descrever 

Recursos Educacionais Abertos, dos tipos publicação e apresentação em slides, de 

forma fragmentada. Espera-se que a fragmentação sugerida possa contribuir para 

facilitar o reúso desses tipos de materiais e também proporcionar um alto grau de 

satisfação por parte do usuário. 

 

Como objetivos específicos deste trabalho destacam-se: 

 

• Identificação dos diversos tipos de objetos de aprendizagem disponibilizados 

na Web; 

 

• Identificação dos diferentes tipos de metadados a serem considerados para a 

representação dos Objetos de Aprendizagem na ontologia proposta; 

 

• Identificação dos níveis de granularidade dos Objetos de Aprendizagem 

considerados no desenvolvimento da ontologia; 

 

• Definição dos níveis de granularidade para os Objetos de Aprendizagem do 

tipo publicação e apresentação em slides usados na ontologia; 

 

• Apresentação de cenários de casos de uso para facilitar a criação da 

ontologia, bem como a avaliação da abordagem proposta; 
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• Análise de metodologias utilizadas no desenvolvimento de ontologias; 

 
• Especificação e implementação da ontologia ONTOER+; 

 

• Realização de experimentos para avaliação da ontologia proposta. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Este capítulo introdutório apresentou a motivação e o cenário de aplicação 

das ideias a serem apresentadas nesta dissertação. Estes tópicos serão refinados 

ao longo dos próximos capítulos. A organização do texto deste trabalho segue a 

estrutura seguinte: 

Capítulo 2 � Fundamentação Teórica: apresenta uma revisão geral para os 

seguintes conceitos: Objeto de Aprendizagem, Padrões de Metadados, Recurso 

Educacional Aberto, Granularidade de Objetos de Aprendizagem, Padrão DocBook,  

Ontologia e Metodologias para Construção de Ontologias e, ainda, discute a relação 

entre Recurso Educacional Aberto e Ontologia. 

Capítulo 3 � Trabalhos Relacionados: apresenta trabalhos relacionados com a 

criação de ontologias para objetos de aprendizagem. Inicialmente, será apresentado 

o método para a busca e seleção dos trabalhos. Depois serão abordados alguns 

trabalhos que propõem a criação de ontologias para tratar recursos educacionais 

abertos de maneira geral. Em seguida, serão abordados trabalhos nos quais a 

ontologia proposta considera recursos educacionais abertos com algum nível de 

granularidade.  

Capítulo 4 � Processo de desenvolvimento da ONTOER+: neste capítulo será 

apresentado o processo utilizado para o desenvolvimento da ontologia ONTOER+.  

Será apresentada a descrição detalhada de cada uma das etapas que foram 

seguidas no processo de construção da ontologia, utilizando a metodologia 

Methontology. 

Capítulo 5 � Descrição, Aplicação e Avaliação da ontologia: inicialmente, será 

apresentada uma descrição detalhada da ontologia desenvolvida neste trabalho. 
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Também serão mostrados cenários de casos de uso da ontologia criada, além dos 

resultados da avaliação realizada com a referida ontologia. 

Capítulo 6 � Considerações Finais: contêm as considerações finais da dissertação, 

com destaque para as contribuições do trabalho, desafios, além de indicar possíveis 

trabalhos futuros.  

Referências � Este capítulo contempla as referências utilizadas para a construção 

desta dissertação.  

Apêndice A � Apresenta quadros utilizados para o melhor entendimento do 

conteúdo apresentado ao descrever o referencial teórico. 

Apêndice B � Apresenta os artefatos gerados durante a execução das atividades 

propostas pela metodologia utilizada para o desenvolvimento da ontologia. 

Apêndice C � Apresenta os documentos gerados e utilizados para a apresentação 

da descrição da ontologia ONTOER+, descrição dos cenários de casos de uso e a 

avaliação da ontologia. 
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2. Fundamentação Teórica 

�
Este capítulo apresenta uma revisão geral dos principais temas 

relacionados a este trabalho, incluindo: Objeto de Aprendizagem, Recurso 
Educacional Aberto, o padrão DocBook, Granularidade de Objeto de Aprendizagem 
e Ontologia e ainda discute a relação entre Recurso Educacional Aberto e Ontologia. 
O entendimento de todos esses conceitos são relevantes para a fundamentação do 
trabalho, discutindo as questões relacionadas a este e facilitando o entendimento do 
problema de pesquisa em questão. 

�

2.1 Objeto de Aprendizagem 

O conceito de Objeto de Aprendizagem visa estabelecer formalismos para 

o desenvolvimento de conteúdos didáticos digitais que sejam acessíveis em 

qualquer ambiente virtual de ensino e aprendizagem, e aplicáveis em diferentes 

contextos (SILVA e COSTA, 2004). 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 (WILEY, 2000). 

Diferentes autores definem os OA sem chegar a um consenso e por essa 

razão, existem na literatura muitos outros termos utilizados como sinônimos, dentre 

os quais destacam-se: objetos instrucionais, objetos educacionais, objetos de mídia, 

objetos inteligentes e objetos espertos. É válido dizer que os OA são elementos 
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fundamentados no paradigma de orientação a objetos, pois esta 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 contextos (WILEY, 2000). 

Um Objeto de Aprendizagem caracteriza-se por ser uma entidade de 

material educacional reutilizável, ou seja, que pode ser reaproveitada em contextos 

diversos, diversas vezes. Entre os benefícios dessa abordagem está a economia. 

Essa economia é justificada através do reúso, pois, não é necessário gastar tempo e 

dinheiro no desenvolvimento de um novo material instrucional se ele já estiver 

disponível (GOMES, 2005). 

No entanto, para ser reusado, um objeto de aprendizagem deve ser 

compatível entre diferentes ambientes educacionais, ou seja, ele deve ser 

interoperável. A interoperabilidade é alcançada por meio da definição de padrões. 

Um objeto de aprendizagem deve ser modular o bastante para que possa ser 

enquadrado em contextos distintos (MUZIO et al., 2002). Além disso, ele deve ter 

alguma estrutura que o descreva para que possa ser descoberto por algum projetista 

de curso, professor ou aluno. Essas estruturas são chamadas de metadados 

(WILEY, 2000). Ainda, é necessário que os objetos de aprendizagem sejam 

armazenados em algum local onde possam ser acessados e descobertos. Esses 

locais podem ser denominados repositórios de objetos de aprendizagem ou 

Sistemas Gerenciadores de Aprendizagem (LMS – Learning Management Systems). 

Ainda não há um consenso sobre quais são as características dos Objetos 

de Aprendizagem. Ferlin (2009) apresenta dois termos como sendo os mais citados 

pelos pesquisadores, divididos em duas áreas distintas: Pedagógicas e Técnicas. 

As características citadas pelos pesquisadores que colaboram com o uso 

dos objetos de aprendizagem e que são consideradas pedagógicas são aquelas 

relacionadas com a criação de objetos que facilitem o trabalho de alunos e 

professores. Ferlin (2009) define as seguintes características pedagógicas para os 

objetos de aprendizagem: 
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• Interatividade - sugere a participação do aluno possibilitando que o mesmo 

seja capaz de modificar e intervir na informação recebida; 

• Autonomia - devem promover a autonomia do usuário, proporcionando a 

tomada de decisão; 

• Cooperação - deverão permitir a troca de ideias sobre o conceito apresentado 

entre professor e aluno; 

• Cognição - as sobrecargas cognitivas colocadas na memória do aluno 

durante a instrução não deverão interferir no aprendizado; e 

• Afeto - envolve sentimentos e motivações do aluno em relação a sua 

aprendizagem na interação com os colegas. 

A preocupação com os aspectos pedagógicos é um diferencial na criação 

de objetos de aprendizagem, porém os aspectos técnicos não podem ser 

desprezados.�

As características técnicas referem-se às qualidades que os objetos de 

aprendizagem devem apresentar para proporcionar aos usuários seu uso, alteração 

e redistribuição, visando facilitar o trabalho de professores e alunos. Várias 

características técnicas são encontradas na literatura. Ferlin (2009) destaca as 

seguintes características técnicas para os objetos de aprendizagem:�

• Adaptabilidade - Representa a potencialidade de um objeto de 

aprendizagem ser adaptável a qualquer ambiente de ensino; 

• Agregação - Recursos podem ser agrupados em conjuntos maiores de 

conteúdos, incluindo estruturas tradicionais de cursos; 

• Classificação - Permite a catalogação dos objetos auxiliando na identificação 

dos mesmos, facilitando o trabalho dos mecanismos de busca; 

• Digital - No computador é trabalhado digitalmente; 

• Durabilidade - Continuar usando recursos educacionais mesmo quando a 

base tecnológica muda, sem reprojeto ou recodificação; 

• Granularidade - garantir sua reutilização na forma como pode ser agrupado 

em conjuntos maiores de conteúdos; 

• Identificação por metadados - conter informações que os permita ser 

recuperado facilmente por meio de sistemas de busca; 
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• Interoperabilidade - Implica em utilizar os OA em qualquer sistema 

operacional, plataforma, repositório, sistema de gerenciamento de conteúdos 

e navegador web; e 

• Reusabilidade - Representa a potencialidade de um objeto ser usado em 

diferentes temáticas e para diferentes propósitos na aprendizagem, não 

exclusivamente para o qual foi concebido. 

No sentido de alcançar as características citadas anteriormente, muitas 

organizações e grupos de pesquisa vêm trabalhando exaustivamente. A maioria dos 

esforços concentra-se justamente no desenvolvimento de tecnologias que permitam 

uma maior reusabilidade e interoperabilidade aos objetos de aprendizagem.�

2.2 Padrões de Metadados 

Cada OA deve receber informações descritivas, permitindo que sejam 

facilmente encontrados por intermédio de um sistema de busca, ou seja, deve ser 

acompanhado de metadados (WILEY, 2000). Os metadados significam dados sobre 

dados. Eles descrevem informações sobre o conteúdo de um objeto de 

aprendizagem. Por exemplo, o catálogo de uma biblioteca pública é uma coleção de 

metadados. Neste exemplo, os metadados são as informações armazenadas sobre 

Autor, Título e Data de publicação do livro ou recurso em questão (WILEY, 2000). 

Os metadados permitem localizar um OA de forma rápida, sem precisar investigar 

recurso por recurso, auxiliando na filtragem de uma busca e na recuperação de um 

objeto de aprendizagem (WILEY, 2000). 

Para ser reutilizado, um objeto de aprendizagem precisa ser modular, 

interoperável e ter a capacidade de ser descoberto. Muitas organizações e grupos 

de pesquisa vêm trabalhando no sentido de alcançar estas características e também 

no sentido de aprimorar a eficiência e eficácia destes objetos. A maioria dos 

esforços concentra-se na definição de padrões de metadados. Estruturas de 

metadados contêm informações que descrevem o conteúdo educacional carregado 

pelo objeto de aprendizagem, o que facilita a tarefa de encontrar o objeto que melhor 

se adapta a uma demanda específica. 
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Iniciativas como o Learning Technology Standard Comitee (LTSC) do 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 2004), a Alliance of Remote 

Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe (ARIADNE, 2014), o 

IMS Global Learning Consortium, a Canadian Core (CanCore, 2014), e a Advanced 

Distributed Learning initiative (ADL, 2004) têm contribuído significativamente na 

definição de padrões de indexação (metadados). 

Os metadados devem ser normalizados e, para tal, entidades oficiais 

responsáveis pela definição de normas, tais como World Wide Web Consortium 

(W3C), International Standards Organization (ISO), American National Standards 

Institute (ANSI), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Dublin Core 

Metadata Initiative (DCMI), Instructional Management Systems Global Learning 

Consortium (IMS/GLC), ARIADNE (ARIADNE Foundation) e CanCore (CanCore 

Metadata Initiative), criaram grupos de trabalho com vista a definir protocolos e 

normas para especificação e gestão de metadados (GONÇALVES, 2007). 

Os principais padrões de metadados para OA são LOM (Learning Object 

Metadata) e DCM (Dublin Core Metadata) por possuírem elementos básicos como 

título, autor, ano de publicação, entre outros, podendo ainda possuírem 

características técnicas e direitos autorais, por exemplo. Nas seções seguintes serão 

apresentados em detalhes os padrões LOM e DCM. 

De acordo com Silva et al. (2010), o uso de metadados está diretamente 

ligado a um repositório onde os recursos estão armazenados, permitindo que, com o 

auxílio de uma estrutura de metadados, seja possível indexar e recuperar 

informações.�

Padrão LOM 

A proposta apresentada pelo padrão LOM visa facilitar a pesquisa, 

evolução, aquisição e uso de objetos de aprendizagem, seja por alunos ou por 

professores. Segundo o IEEE (2002), o modelo de dados LOM alcançou um nível de 

estabilidade e reconhecimento internacional requisitado para a implementação em 

grande escala de infra-estruturas de ambientes de aprendizagem (GONÇALVES, 
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2007). Os OA descritos pelo padrão LOM possuem elementos divididos em um 

conjunto de nove categorias, que caracterizam o objeto (IEEE, 2004).  

O padrão LOM permite que todos os elementos sejam opcionais, 

significando que uma instância que inclui valores de qualquer elemento de dado 

definido no esquema está em conformidade com este padrão. Cabe aos ambientes 

de aprendizagem e aos repositórios de objetos de aprendizagem definirem quais 

elementos serão obrigatórios (WARPECHOWSKI, 2005). Pode-se observar 

graficamente na Figura 2.1 as nove categorias. 

Figura 2.1 - Esquema de Metadados LOM. 

 
Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

A seguir, será apresentada uma breve descrição de cada uma das 

categorias de elementos especificados no esquema de metadados LOM.�

• Categoria general G agrupa informações gerais que descrevem os OA como 

um todo;�

• Categoria Life Cycle G� agrupa informações gerais que descrevem os OA 

como um todo;�
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• Categoria Meta-Metadata� G provê informações sobre a instância de 

metadados;�

• Categoria Technical G�agrupa as características e os requisitos técnicos do 

objeto de aprendizagem;�

• Categoria Educational� G reúne as características educacionais e 

pedagógicas do objeto de aprendizagem;�

• Categoria Rights�G descreve as propriedades intelectuais e condições de uso 

para o objeto de aprendizagem;�

• Categoria Relation G� agrupa características que definem o relacionamento 

entre o objeto de aprendizagem e demais objetos de aprendizagem 

relacionados;�

• Categoria Annotation� G provê os comentários sobre o uso educacional do 

objeto de aprendizagem, além de prover informações de quando e por quem 

os comentários foram criados; e�

• Categoria Classification�G descreve o objeto de aprendizagem em relação a 

um sistema de classificação em particular.�

 O detalhamento de cada uma das categorias com suas divisões em sub-

categorias pode ser encontrado no Apêndice A.�

Padrão DCM 

O padrão de metadados DCM incentiva que os padrões de metadados 

segajm usados em conjunto de modo a desenvolver vocabulários de metadados 

especializados na descrição de recursos para criar sistemas inteligentes de busca 

de informação. Elementos como: autor, título, identificador, entre outros são 

utilizados para marcação dos documentos disponíveis na Web. Criado originalmente 

para promover a descoberta, identificação e localização de recursos na Web, o 

formato DCM vem ganhando maior destaque devido a sua simplicidade e 

flexibilidade (ALVES, 2005). 

O Padrão DCM oferece um conjunto de quinze elementos assim definidos: 

• Title – Descreve o título dado ao recurso; 
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• Creator – Provê informações sobre quem desenvolveu o conteúdo do 

recurso; 

• Subject – Provê informações sobre o assunto do conteúdo do recurso; 

• Description – Provê descrições sobre o conteúdo do recurso; 

• Publisher – Reúne informações sobre a instituição que está difundindo o 

recurso; 

• Contributor – Entidade que realizou contribuições ao conteúdo do recurso; 

• Date – Data associada a um evento do ciclo de vida do recurso; 

• Type – Provê informações sobre a natureza ou gênero do recurso; 

• Format – Provê informação física ou digital do recurso; 

• Identifier – Identificação não ambígua do recurso em um determinado 

contexto; 

• Source – Informações que referenciam outro recurso, o qual deu origem a 

este; 

• Language – Relata os idiomas que o conteúdo do recurso pode ser 

visualizado; 

• Relation – Informa quais arquivos estão relacionados com o recurso em 

questão; 

• Coverage – Provê informações que descrevem a extensão ou escopo do 

recurso; e 

• Rights – Provê informações sobre os direitos de uso do recurso. 

Cada um desses quinze elementos é definido usando um conjunto de dez 

atributos para a descrição de elementos de dados (FERLIN, 2009):�

• Nome�G a etiqueta atribuída ao elemento de dado;�

• Identificador�G a identificador único atribuído ao elemento de dado;�

• Versão�G A versão do elemento de dado;�

• Autoridade de Registro� G A entidade autorizada a registrar o elemento de 

dado;�

• Língua�G O idioma na qual o elemento de dado é definido;�

• Definição� G Uma afirmação que representa claramente o conceito e a 

natureza do elemento de dado;�
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• Obrigação� G Indica se o elemento de dados é sempre obrigatório ou não 

(contém um valor);�

• Tipo dos dados� G Indica o tipo de dados que podem ser representados no 

valor do elemento de dado;�

• Máxima Ocorrência� G Indica qualquer limite à repetição do elemento de 

dado; e�

• Comentário�G Uma nota relativa à aplicação do elemento de dado.�

Na literatura pesquisada, outras especificações direcionadas à descrição 

de OA foram encontradas, onde a maior parte delas apoia-se na especificação IEEE 

LOM. Essas derivações são personalizadas adicionando e removendo alguns 

elementos, com o objetivo de adequar essa nova especificação às necessidades 

locais, em especial, às características pedagógicas, que normalmente têm estruturas 

educacionais próprias. Mas, com uma vasta e crescente quantidade de OA 

disponíveis na Web, a questão passa a ser como classificar e documentar tais 

objetos, de maneira que se possam projetar ferramentas aptas a encontrá-los e 

utilizá-los (FERLIN, 2009).�

2.3 Recurso Educacional Aberto 

Recurso Educacional Aberto ou simplesmente REA, tem sua definição 

feita por Amiel et al. (2011) como sendo a provisão de recursos educacionais 

fazendo uso de ferramentas tecnológicas, para consulta, uso e adaptação por uma 

comunidade de usuários com propósitos não comerciais. Esses recursos 

educacionais são os Objetos de Aprendizagem que foram imaginados como sendo 

um recurso para oferecer facilidade de conexão a outros objetos, associado a algum 

objetivo de aprendizagem. Já os REA 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, como por exemplo 

o padrão Creative Commons. 

Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos que permite o 

compartilhamento e uso da criatividade e do conhecimento por meio de instrumentos 
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legais livres. As licenças Creative Commons não são uma alternativa ao copyright. 

Eles trabalham em conjunto e permitem que o autor modifique os termos de direitos 

autorais para melhor atender às suas necessidades (CREATIVE COMMONS, 2014). 

Quando o autor resolve oferecer sua obra sob uma licença Creative Commons não 

significa abrir mão dos seus direitos autorais. Significa oferecer alguns dos seus 

direitos para qualquer pessoa, mas somente sob determinadas condições. Há sete 

condições de direitos, a saber: (i) Public Domain; (ii) CC BY; (iii) CC BY SA; (iv) CC 

BY NC; (v) CC BY ND; (vi) CC BY NC SA; e (vii) CC BY NC ND. A condição de 

direito mais indicada para REA é a CC BY NC SA pois permite as liberdades de 

compartilhar (copiar, distribuir e transmitir) e remixar (criar obras derivadas) sob as 

condições de atribuir autoria, uso não comercial e compartilhamento pela mesma 

licença (CREATIVE COMMONS, 2014). 

O reúso dos recursos em contextos diferentes implica na sua modificação 

e localização, porém há pouca discussão quanto a como esse processo pode 

efetivamente ocorrer. Mesmo que essas oportunidades existam, elas não são de 

caráter trivial – em grande parte cabe ao designer do recurso promover e fomentar 

possibilidades de adaptação deste (AMIEL et al., 2011). 

Os OA têm como característica principal, o fato de que o acesso a eles é 

limitado a usuários com algum vínculo institucional, como estar matriculado em 

algum curso, ou desenvolvendo atividades relacionadas ao trabalho profissional 

(WILEY, 2000). A característica principal do REA é que esteja disponível para 

qualquer usuário livremente consultar, usar e adaptar, independente de vínculos. 

Outra característica dos REA é que, valorizam práticas de aprendizagem 

ligadas ao uso da web e da sociedade do conhecimento, fortalecem o sujeito que 

produz o conteúdo, colocando o autor no centro das atenções, já que a escolha de 

quando e como compartilhar as obras que cria é uma decisão que dispensa a 

mediação de terceiros (AMIEL et al., 2011). 
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2.4 Objetos de Aprendizagem e Recurso Educacional Aberto 

Os objetos de aprendizagem surgem no contexto da educação à distância 

para facilitar o compartilhamento dos materiais de aprendizagem disponíveis na 

Web. Esta facilidade visa oferecer facilidade de conexão a outros objetos, associado 

a algum objetivo de aprendizagem (WILEY, 2000). 

Para que um OA esteja disponível para qualquer usuário livremente 

consultar, usar e adaptar, independente de vínculos, surgiu o conceito de Recurso 

Educacional Aberto. O que diferencia um Objeto de Aprendizagem de um Recurso 

Educacional Aberto, são as restrições de direito de uso por meio de copyrigth 

(HODGINS e DUVAL, 2002; SANTANA et al., 2012). A característica principal do 

REA é que valorize práticas de aprendizagem ligadas ao uso da Web e da 

sociedade do conhecimento, fortaleçendo o sujeito que produz o conteúdo e 

colocando o autor no centro das atenções. Os REA devem ser pensados como 

recursos que possam ser adaptados, mas também reutilizados em situações 

diferentes e alterados por outros usuários (SANTANA et al., 2012). 

Neste trabalho será utilizado o termo recurso educacional aberto como 

sinônimo para o termo objeto de aprendizagem, por entender-se que este se adéqua 

melhor ao objetivo deste trabalho. 

2.5 Granularidade de Objetos de Aprendizagem 

Para que o objeto de aprendizagem obtenha sucesso como facilitador da 

aprendizagem, Willey (2000) sugere a característica da granularidade com o 

questionamento "Quão grande deve ser um OA?". A decisão sobre a granularidade 

deve ser equilibrada entre os benefícios da reutilização e dos gastos com a 

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

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

A ideia de granularidade parte do princípio de que Objetos de 

Aprendizagem são unidades que se constroem dentro de certas especificações 
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técnicas, como peças de um mobiliário, que podem ser encaixadas umas nas outras, 

formando blocos maiores ou menores, conforme a necessidade dos usuários. O OA 

é, portanto, um módulo que pode se ajustar a outros de várias maneiras, formando 

um conjunto homogêneo e funcional. Nesse sentido, os OA têm sido comparados às 

peças de um conjunto Lego (WILEY, 2000), aqueles jogos de montar com blocos de 

plástico que as crianças usam para construir diferentes objetos, de castelos a naves 

espaciais. 

Quanto maior for o grão, menor a possibilidade de reúso; quanto menor o 

grão, maior a possibilidade de reúso. Uma granularidade menor poderá possibilitar 

um número maior de combinações abordando diversos tema. Por outro lado, a maior 

granularidade poderá ampliar as possibilidades de reúso na medida em que suas 

partes forem abordadas de forma isolada. 

Segundo o dicionário da língua portuguesa, granularidade está definida 

como uma qualidade do que é granular, ou seja, composto de pequenos grãos. Na 

conceituação geral, pode ser entendida como a medida de tamanho de 

componentes que compõem um sistema. Na área da Informática é a razão entre a 

computação e a comunicação. Fine Grain ou granularidade fina é alta taxa de 

comunicação e pouca tarefa computacional. Coarse Grain ou granularidade grossa é 

alta tarefa computacional e pouca comunicação (LEFFA, 2006). 

Em termos de recurso educacional aberto, granularidade se refere 

essencialmente ao tamanho de um destes recursos e é um item essencial para a 

recuperação da informação mediante a descrição do recurso (metadados) (Earle, 

apud GAMA, 2007). Nos REA a granularidade deve ser escolhida de modo a 

maximizar o seu reúso, isto é, quanto maior a granularidade melhor será a 

possibilidade do reúso do objeto. Uma descrição do conteúdo mais extenso 

possibilita uma busca mais rápida e eficaz pelo usuário. 

Determinar o tamanho ideal dos fragmentos de um REA tem sido um 

grande desafio para os pesquisadores da área. Quanto menor a granularidade fica 

mais fácil uni-los a outros (AMORIM et al., 2006). Um objeto pequeno, como a 

definição de um conceito, por exemplo, pode ser mais facilmente reutilizado em 



30 
 
 
objetos maiores, como um slide ou uma apostila. Já um objeto maior fica mais difícil 

de ser usado por outro objeto; a própria extensão dificulta seu reaproveitamento, já 

que não é fisicamente possível colocar algo maior dentro de algo menor (LEFFA, 

2006). A granularidade deve ser escolhida de modo que maximize o reúso do REA 

para que facilite a sua busca e a sua combinação com outros fragmentos (Earle, 

apud GAMA, 2007). 

2.6 Padrão DocBook 

O padrão DocBook (WALSH e MUELLNER, 1999) foi projetado com o 

objetivo de padronizar a escrita de documentos estruturados usando Standard 

Generalized Markup Language (SGML)1 ou eXtensible Markup Language (XML)2, 

sendo indicado para descrever livros técnicos e artigos. Seu padrão está definido 

como um conjunto de definições e regras que determinam exatamente como um 

documento deve ser organizado. Este formato está se tornando um padrão de fato 

para documentos técnicos e é suporte em um crescente número de aplicações e 

ferramentas (LIBRELOTTO et al., 2014). 

O padrão DocBook estabelece quais são os elementos e a estrutura dos 

arquivos XML ou SGML que a utilizam. Seu intuito é manter a base pela qual um 

documento será validado e com isso verificar se documentos que fazem seu uso não 

possuem erros de estrutura. 

O DocBook foi elaborado no início de 1991 em um projeto conjunto da HaL 

Computer Systems e da editora O'Reilly (WALSH e MUELLNER, 1999). Com o 

crescimento de sua popularidade surgiu a necessidade de uma organização que 

cuidasse apenas de sua manutenção. Nesse ponto, o Davenport Group3 se tornou o 

responsável e, em 1998, passou a ser responsabilidade do Technical Committee da 

OASIS4 (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), 

que é a mantenedora atual do projeto. 

                                            
1 C. Goldfarb, The SGML Handbook, Clarendon Press – Oxford, 1990. 
2 E. R. Harold and W. S. Means, XML in a Nutshell, O’Reilly & Associates, 2001. 
3 http://www.docbook.org/whatis 
4 http://www.docbook.org/whatis 
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O DocBook traz para a autoria de conteúdos uma série de benefícios que 

uma marcação descritiva baseada em XML pode oferecer, em consonância com os 

princípios dos Objetos de Aprendizagem (SANTANA et al., 2012): (i) Reuso de 

conteúdo e adaptação; (ii) Compartilhamento de conteúdo; (iii) Modularização de 

conteúdo; e (iv) Suporte à automatização. 

Além disso, o padrão DocBook é modular e extensível. Apesar de ser 

grande e complexo por considerar várias opções e características da documentação 

técnica, ele pode sofrer adaptações, sendo possível estender a linguagem para 

adicionar novas marcas (tags) se necessário (WALSH e MUELLNER, 1999). 

Atualmente o DocBook é mais utilizado em livros e artigos técnicos da 

área de informática, mas isso não impede que seja utilizada em outras áreas, uma 

vez que sua estrutura corresponde às partes que compõem livros e artigos em geral. 

2.7 Ontologias 

Atualmente, o volume de dados disponíveis, principalmente na Web, é 

muito grande e vem crescendo rapidamente. Devido a estas altas taxas de 

crescimento, torna-se necessária a utilização de técnicas para melhoria no 

tratamento e organização destes dados, atuando, principalmente, na sua seleção, 

processamento, recuperação e disseminação (MORAIS e AMBRÓSIO, 2007). Neste 

sentido, uma técnica de organização de informações vem ganhando especial 

atenção nos últimos anos, sobretudo no que diz respeito à representação formal de 

conhecimento, as ontologias. As mesmas têm sido desenvolvidas para facilitar o 

compartilhamento e reutilização de informações. Para Almeida e Bax (2003), a 

utilização de ontologias para organização das informações traz melhorias ao 

tratamento de dados, atuando na sua seleção, no seu processamento, na sua 

recuperação e na sua disseminação. 

Ontologias são especificações formais e explícitas de conceitualizações 

compartilhadas (GRUBER, 1993 apud CARNEIRO e BRITO, 2005). Neste contexto, 

conceitualização representa um modelo abstrato de algum fenômeno que identifica 

os conceitos relevantes para o mesmo. Explícita significa que os elementos e suas 
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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 

(BREITMAN, 2005). 

Chandrasekaran e Josephson (1999 apud CARNEIRO e BRITO, 2005) 

definem ontologias como teorias de conteúdo sobre os tipos de objetos, 

propriedades dos objetos e relações entre objetos que são possíveis em um domínio 

de conhecimento específico. Segundo os autores, as ontologias proporcionam 

termos potenciais para delinear o conhecimento sobre o domínio. Muitos conceitos 

são atribuídos a ontologias como, “conjuntos de conceitos, termos e relações que 

podem expor alguma área de conhecimento (domínio) e construir seu entendimento” 

(ARAÚJO e FERREIRA, 2004). 

“Sem ontologia, ou sem a conceituação do conhecimento, não pode haver 

um vocabulário que represente o conhecimento.” (CARNEIRO e BRITO, 2005). 

A ontologia define as regras que regulam a combinação, entre os termos e 

as relações. As relações entre os termos são criadas por especialistas, e os 

usuários formulam consultas usando os conceitos especificados. Uma 

ontologia define assim uma “linguagem” (conjunto de termos) que será 

utilizada para formular consultas (ALMEIDA e BAX, 2003).�

Durante sua evolução, o termo ontologia recebeu vários conceitos 

diferentes, mas todos são abordados no mesmo sentido. Então, pode-se dizer de 

forma clara, que uma ontologia é um conjunto de conceitos que descrevem uma 

determinada estrutura básica para moldar uma base de conhecimento tornando uma 

taxonomia com seus conceitos relacionados, facilitando sua compreensão.�

Ontologias podem ser compartilhadas para uso, em conjunto, com outras 

ontologias ou ferramentas, possibilitando também a interoperabilidade (VEDRAMI, 

2012).�
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O uso de ontologias permite o entendimento e a explicação do domínio 

que está sendo analisado. Segundo Marietto et al. (2003), os principais benefícios 

no desenvolvimento de ontologias são:�

• O desenvolvedor consegue compreender melhor o domínio abordado;�

• O compartilhamento de termos de um dado domínio possibilita o 

compartilhamento de conhecimento;�

• Favorece a troca de informações;�

• Proporciona suporte à interoperabilidade entre sistemas 

computacionais, considerando a relação entre diferentes métodos, 

linguagens e paradigmas;�

• Auxilia em processos de especificação de requisitos; e�

• Ajuda no processo de verificação de um sistema computacional, pois 

ontologias explicitam a especificação destes sistemas, sendo a base de 

comparação entre os modelos computacional e conceitual.�

 

A seguir, são apresentados alguns detalhes com relação à classificação 

das ontologias, seus principais componentes e áreas de aplicação.�

Classificação de Ontologias�

Breitman (2005) afirma que as ontologias estão assim classificadas:�

• Segundo seu espectro semântico: Classificação baseada na estrutura 

interna e no conteúdo das ontologias;�

• Quanto à generalidade; e�

• Quanto ao tipo de informação que representam.�

Uschold e Gruninger (1996) apud Almeida (2006) classificam ontologia, de 

acordo com o nível de formalidade utilizado para definir o vocabulário de termos e 

seus significados, em: altamente informal, semi-informal, semi-formal e 

rigorosamente formal.�

• Altamente informal – o vocabulário é expresso em linguagem natural;�
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• Semi-informal – o vocabulário é expresso em linguagem natural de forma 

restrita e estruturada;�

• Semi-formal – o vocabulário é expresso em linguagem artificial definida 

formalmente; e�

• Rigorosamente formal – os termos são definidos com semântica formal, 

teoremas e provas.�

Componentes de uma Ontologia�

Construir ontologias requer metodologias e critérios, o que torna essa 

construção uma tarefa complexa. Para que possam ser bem desenvolvidas, é 

necessário compreender os componentes básicos de uma ontologia.�

Peréz (2001) apud Araújo (2003) cita os seguintes componentes de uma 

ontologia: conceitos, relações, funções, axiomas e instâncias.�

• Conceitos – pode ser qualquer coisa a respeito de algo que se está 

explicando. Em algumas linguagens de ontologia, os conceitos são 

conhecidos como classes. São, normalmente, organizados em taxonomias, 

onde são aplicados os mecanismos de herança. Uma taxonomia é o 

estabelecimento de relacionamento entre objetos e classes, subclasses e 

classes-pai;�

• Relações – tipo de interação entre os conceitos de um domínio e seus 

atributos;�

• Funções – são um tipo especial de relações;�

• Axiomas – comumente usados para criar sentenças que são sempre do tipo 

verdadeiras e podem ser usados com vários propósitos, tais como: impor 

restrições, verificar a correção e realizar dedução de novas informações; e�

• Instâncias – representam elementos do domínio associados a um conceito 

específico.�

Tipos de Ontologias�



35 
 
 

Segundo Vendrami (2012) em relação à aplicação, as ontologias podem 

ser: (i) de autoria neutra, quando, por exemplo, um aplicativo é descrito em uma 

única língua e depois convertido para o uso em diversos sistemas, reutilizando-se as 

informações; (ii) como especificação, baseada em uma ontologia de domínio, que é 

utilizada para documentação e manutenção no desenvolvimento de softwares; e (iii) 

de acesso comum à informação. Sendo assim, torna-se relevante conhecer suas 

divisões que são separadas em diversos tipos e padrões. Os autores Mizaguchi, 

Ikeda e Sinitsa (1995 apud Vendrami, 2012) sugeriram os seguintes tipos de 

ontologias:�

• Ontologias de conteúdo – ontologias criadas para reutilização de 

conhecimento. Essas ontologias incluem outras subcategorias: 

ontologias de tarefas, ontologias de domínio e ontologias geral ou 

comum;�

• Comunicação – ontologias para o compartilhamento de 

conhecimento; e�

• Meta-ontológicas – são equivalentes ao que outros autores se 

referem como ontologia de representação de conhecimento.�

Posteriormente, Guarino (1998 apoud Vendrami, 2012) identificou quatro 

tipos de ontologias classificadas conforme o seu nível de dependência de uma 

determinada tarefa ou ponto de vista:�

• Ontologias de nível superior ou genéricas – são compartilhadas por uma 

larga comunidade e definem apenas termos muito gerais, tais como, espaço, 

tempo, matéria, objeto, evento, ação, entre outros, e são independentes de 

um problema ou domínio particular;�

• Ontologias de domínio – expressam conceituações de domínios 

particulares, descrevendo o vocabulário relacionado a um domínio genérico, 

tal como medicina, indústria farmacêutica ou de computadores;�

• Ontologias de tarefas – expressam conceituações sobre a resolução de 

problemas, independentes do domínio em que ocorram, isto é, descreve o 

vocabulário relacionado a uma atividade ou tarefa genérica, tal como 

diagnose ou vendas; e�
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• Ontologias de aplicação – descrevem conceitos dependentes do domínio e 

de tarefas particulares. Estes conceitos, frequentemente, correspondem a 

papéis desempenhados por entidades do domínio, quando da realização de 

certa atividade.�

Aplicação de Ontologias�

São inúmeros os benefícios quando se define um domínio de interesse 

com ontologias, como: compartilhamento do conhecimento, aplicação de uma 

ontologia genérica para um domínio de conhecimento específico e compreensão 

semântica dos dados do domínio. Para assegurar que uma ontologia seja definida 

com eficiência é indispensável determinar o domínio de conhecimento com 

objetividade, descrevendo o conhecimento essencial ao domínio e definindo um 

vocabulário que evite interpretações ambíguas (GRUBER, 1993 apud CARNEIRO e 

BRITO, 2005).�

Várias são as ontologias sugeridas e criadas com o objetivo de obter um 

modelo de conhecimento que facilite a construção de aplicações que permitam 

facilitar a busca, uso e reúso de conteúdos educacionais. A criação de uma 

ontologia para os OA permite maior organização e coerência dos conteúdos 

dispostos em sistemas educacionais, fazendo com que as consultas sejam mais 

precisas e atendam às reais necessidades dos usuários (CARNEIRO e BRITO, 

2005). O capítulo seguinte abordará com maiores detalhes algumas ontologias para 

a representação de objetos de aprendizagem.�

2.8 Metodologias para construção de ontologias 

Apesar de um grande número de ontologias já ter sido desenvolvido por 

diferentes comunidades, não há consenso sobre uma metodologia para o processo 

de desenvolvimento de ontologias (FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 1997). A escolha da 

metodologia a ser adotada para o desenvolvimento de uma ontologia está 

relacionada aos objetivos finais que se deseja alcançar com a construção da 

ontologia, como o detalhamento dos processos utilizados e sua manutenção 

(MORAIS e AMBRÓSIO, 2007). 
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De maneira geral, o processo de desenvolvimento de ontologias segue o 

mesmo padrão utilizado para o desenvolvimento de software. Porém, no domínio de 

ontologias, as abordagens para sua construção são limitadas e específicas. O 

grande problema, do ponto de vista metodológico, é que não há um padrão definido 

para a construção de ontologias. Apesar de um grande número de ontologias já 

terem sido desenvolvidas por diferentes comunidades e utilizando abordagens, 

métodos e técnicas diferenciadas, não há consenso sobre uma metodologia para o 

processo de construção de ontologias. Esta falta de consenso acaba por favorecer a 

ausência de atividades padronizadas que são realizadas de forma artesanal e não 

como um padrão de desenvolvimento de ontologias. 

Apesar do uso de ontologias ser muito comum em diversas áreas do 

conhecimento, construir ontologias não é uma tarefa fácil. Dentre os desafios 

encontrados na criação de ontologias, destacam-se problemas referentes a 

estruturação de dados, falta de padronização na representação do conhecimento e 

dificuldades para a implementação da ontologia (MATTOS et al., 2010). 

Para auxiliar o desenvolvimento de ontologias, já foram propostas diversas 

metodologias, linguagens e ferramentas. Em seu trabalho, Silva et al. (2008), 

identificaram algumas metodologias com destaque para as seguintes: metodologia 

para o projeto Tove (FOX, 1992), metodologia Methontology (GÓMEZ-PÉREZ et al., 

1996) e metodologia On-To-Knowledge (GÓMEZ-PÉREZ et al., 2004). Estas 

metodologias apresentam características e abordagens diversas não sendo 

apontada a melhor dentre elas, uma vez que a escolha por uma metodologia 

dependerá do tipo de ontologia a ser desenvolvida. 

Morais e Ambrósio (2007) afirmam que as metodologias de 

desenvolvimento de ontologias existem na intenção de sistematizar sua construção 

e manipulação. Todas possuem abordagens e características diversas. Entretanto, 

nenhuma das abordadas a seguir é totalmente precisa, principalmente se 

comparadas com metodologias de Engenharia de Software e Engenharia do 

Conhecimento. 
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2.8.1 Enterprise 

A metodologia Enterprise (USCHOLD e KING,1995) é baseada em quatro 

fases: identificação do propósito, identificação do escopo, formalização e 

documentação formal.�

• A identificação do propósito determina o nível de formalidade que a ontologia 

deve ser descrita;�

• Na identificação do escopo uma especificação é produzida de acordo com o 

domínio que a ontologia precisa representar;�

• A formalização é a criação do código, definições formais e axiomas 

relacionados à ontologia; e�

• A documentação formal é a fase onde a ontologia será documentada e as 

fases de identificação do escopo e formalização podem ser revistas.�

2.8.2 Methontology 

A Methontology foi desenvolvida no Laboratório de Inteligência Artificial da 

Universidade Politécnica de Madri entre 1996 e 1997 (GÓMEZ-PÉREZ et al., 1996). 

Busca favorecer e criar certa padronização para alcançar um determinado objetivo, 

neste caso, a construção de ontologias. É indicada para a construção de ontologia a 

partir do conhecimento de um domínio, sendo utilizada para a construção de 

ontologias de domínio.�

Suas atividades principais são formadas pelo conjunto de etapas:�

• Especificação de requisitos;�

• Conceitualização do domínio do conhecimento;�

• Formalização do modelo conceitual em uma linguagem formal, 

implementação de um modelo formal; e�

• Manutenção de ontologias implementadas.�

As etapas iniciais de desenvolvimento (especificação e conceitualização) 

exigem um grande esforço dentro das atividades de suporte, como a aquisição de 
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conhecimento e a avaliação. A metodologia propõe um detalhamento na 

estruturação das ontologias produzidas após cada etapa prevista no ciclo de vida.�

A METHONTOLOGY possui ainda algumas atividades de suporte 

desempenhadas durante o processo de construção da ontologia: aquisição do 

conhecimento, integração, avaliação, documentação e gerenciamento de 

configuração. Esta metodologia propõe um conjunto de atividades de 

desenvolvimento (especificação, conceitualização, formalização, integração, 

implementação e manutenção) e um ciclo de vida baseado na evolução de 

protótipos para o desenvolvimento de ontologias uma vez que permite adicionar, 

mudar ou remover termos em cada nova versão (GÓMEZ-PÉREZ et al., 1996). 

Segundo GÓMEZ-PÉREZ et al. (1996), há quatro etapas a serem 

seguidas no desenvolvimento de qualquer ontologia: obter conhecimento do 

domínio, conceituar o conhecimento, implementar o modelo conceitual e avaliar a 

ontologia. 

2.8.3 On-To-Knowledge 

Esta metodologia permite construir ontologias para aplicações de gestão 

do conhecimento sendo altamente dependente da aplicação (STAAB et al., 2001). É 

baseada em quatro fases: kick-off, refinamento, avaliação e manutenção.�

No kick-off os requisitos para construção da ontologia são capturados e 

especificados, questões de competência são identificadas, ontologias 

potencialmente reutilizáveis são estudadas e uma primeira versão da ontologia é 

construída. No refinamento, uma ontologia mais madura é construída a partir da 

primeira versão. Na avaliação, os requisitos e as questões de competência são 

verificados e a ontologia é colocada em ambiente de produção. A manutenção 

envolve atividades de adaptação da ontologia às mudanças nos requisitos e à 

correção de erros.�
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2.8.4 Sensus 

A ontologia SENSUS foi desenvolvida pelo grupo de linguagem natural 

Information Sciences Institute – ISI com o propósito de ser usada para fins de 

processamento de linguagem natural (SWARTOUT et al., 1996). A ontologia 

SENSUS possui aproximadamente 70 mil conceitos organizados em uma hierarquia, 

de acordo com seu nível de abstração que vai de médio a alto. No entanto, sua 

estrutura não contempla termos específicos de um domínio.�

Existem outras metodologias além das descritas nesta Seção tais como: 

Tove (FOX, 1992), Kactus5, Cyc6, KBSI IDEF57 e Ontology development 101 (NOY e 

MCGUINNESS, 2001). O método Cyc considera o conhecimento consensual sobre o 

mundo e pode ser utilizado na criação de ontologias para fundamentar diferentes 

sistemas inteligentes. O método KBSI IDEF5, auxilia a criação, a modificação e a 

manutenção de ontologias. O projeto Tove aborda temas importantes para a 

engenharia das ontologias tais como: cenários, competências formais, terminologia, 

competências informais, axiomas e completude. A Ontology development 101 

sugere um passo-a-passo para a criação de ontologias utilizando a ferramenta 

Protégé-20008 para apresentar os exemplos.�

2.9 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a fundamentação teórica necessária para a 

compreensão do trabalho. Inicialmente foi realizada uma apresentação de conceitos 

básicos sobre Objeto de Aprendizagem e Recurso Educacional Aberto. Em seguida, 

foi discutida a relação entre Objeto de Aprendizagem e Recurso Educacional Aberto. 

Também foi apresentado o conceito de granularidade para Recurso Educacional 

Aberto e também o padrão DocBook. Na sequência, foi apresentado o conceito 

básico de ontologia, sua classificação e seus tipos. Também foi dada uma visão 

                                            
5 Schreiber, G., B. Wielinga and W. Jansweijer, 1995. The KACTUS view on the’O'word. Proceeding 
of the IJCAI Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, pp: 159-168. 
6 LENAT, D. B.; GUHA, R.V. Building large knowledge-based systems. Massachussets : Addison-
Wesley, 1990. 372 p. 
7 KBSI, 1994. The IDEF5 ontology description capture method overview. KBSI Report, Texas. 
8 Protege (2000). The Protege Project. http://protege.stanford.edu 
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geral sobre as principais metodologias para desenvolvimento de ontologias e 

justificado porque a Methontology foi a metodologia escolhida. 

Para o desenvolvimento da ontologia ONTOER+, optou-se por fazer uso 

da metodologia METHONTOLOGY. Na pesquisa realizada para identificar 

metodologias utilizadas no desenvolvimento de ontologias, essa metodologia foi 

usada por vários autores e utilizada em vários trabalhos. Além disso, as etapas 

definidas durante o desenvolvimento e as atividades sugeridas em cada etapa, 

contribuem para o desenvolvimento correto da ontologia. 
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3. Trabalhos Relacionados 

�
Este capítulo visa apresentar trabalhos relacionados com a criação de 

ontologias para objetos de aprendizagem. Inicialmente, será apresentado o método 
para a busca e seleção dos trabalhos. Em seguida, serão apresentados trabalhos 
que propõem a criação de ontologias para tratar recursos educacionais abertos de 
uma maneira geral. Após, serão apresentados trabalhos onde a ontologia proposta 
trata recursos educacionais abertos com algum nível de granularidade. 

�
�

3.1 Método de Busca e Seleção 

Partindo do conhecimento prévio obtido com a revisão da literatura, 

passou-se à fase de busca por estudos relacionados a ontologias para Recursos 

Educacionais Abertos. Optou-se por fazer uma busca manual nas principais 

bibliotecas digitais internacionais de artigos científicos, a saber: ACM Digital Library  

(http://dl.acm.org), Elsevier ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com), Elsevier 

Scopus (http://www.scopus.com), IEEExplore Digital Library 

(http://ieeexplore.ieee.org), Spring Link (http://link.springer.com) e Scielo Scientific 

Electronic Library Online (www.scielo.org). Além disso, também foi realizada uma 

pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/). A 

pesquisa realizada teve a seguinte pergunta norteadora: “Quais são as ontologias 

existentes que descrevem os Objetos de Aprendizagem com algum ou nenhum nível 

de granularidade?”. 
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Partindo do problema apresentado na pergunta norteadora, foi possível 

realizar a pesquisa em busca de resultados que validem, identifiquem ou que se 

aproximem do foco da pesquisa. Para que isso ocorresse, geraram-se palavras-

chave para servirem de base de aproximação ou de especificação da questão a ser 

respondida. A lista de palavras-chave geradas foi: granularidade, granularity, grão, 

grain, objeto de aprendizagem, learning object, objetos de aprendizagem, learning 

objects, ontologia, ontology, open resource learning, recurso educacional aberto. 

Elementos de conexão como OU, OR, E, AND foram utilizados nas buscas.�

Para a realização desta pesquisa não foi definido um período de seleção e 

foram escolhidos os idiomas português e o inglês. A escolha do idioma inglês deve-

se por observar que a maioria das bases de dados e artigos científicos estão 

escritos nesta língua.�

Analisando-se o resultado da pesquisa realizada, identificaram-se vários 

estudos que abordam os termos procurados, e para selecionar apenas aqueles que 

estavam relacionados com ontologias e granularidade, os seguintes critérios foram 

usados:�

• Critérios de Inclusão�

� Estudos que possuem os termos da string no título, palavras-chave e 

abstract;�

� Estudos com foco no desenvolvimento de ontologias objetivando a 

granularidade dos Objetos de Aprendizagem; e�

� Estudos que diretamente respondam à questão da pesquisa.�

• Critérios de exclusão:�

� Estudos irrelevantes para a pesquisa e/ou que não respondem à questão 

de pesquisa;�

� Estudos incompletos como resumos ou resumos expandidos;�

� Estudos duplicados com grande grau de semelhança. Em caso de 

ocorrência apenas o mais completo foi considerado;�

� Estudos repetidos, caso esteja disponível em mais de uma biblioteca 

digital; e�
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� Estudos que não estejam disponíveis para download a partir dos serviços 

da UFPE, local de realização da pesquisa.�

A pesquisa apresentou como resultado 548 artigos selecionados. Foi 

realizada uma varredura nos estudos retornados e foram selecionados apenas 

aqueles que possuem uma relação direta com a pergunta norteadora, ou seja, 

estudos que possuíam relação direta com a aplicação prática da pesquisa. Dos 

estudos que apresentaram ontologias para descrição de recursos educacionais 

abertos com algum ou nenhum nível de granularidade, foram considerados apenas 

aqueles que propõem ontologias que descrevem os Objetos de Aprendizagem com 

algum ou nenhum nível de granularidade. �

A análise dos estudos mais relevantes sobre o tema de estudo foi 

realizada respeitando o critério anteriormente descrito. Cabe também ressaltar que 

não foi feita uma revisão sistemática sobre o assunto estudado, ao menos no 

sentido mais rigoroso do termo. Porém, após a leitura não aprofundada de cada dos 

548 estudos, apenas 8 artigos foram escolhidos, onde 4 deles apresentam propostas 

de ontologias para REA que não consideram níveis diferentes de granularidade e 4 

apresentam propostas que consideram níveis de granularidade na definição de REA. 

A seguir descrevem-se os estudos considerados similares.�

3.2 Ontologias para Recursos Educacionais Abertos 

Nesta seção serão abordados quatro trabalhos que propõem a criação de 

ontologias para tratar objetos de aprendizagem de uma maneira geral, ou seja, sem 

se preocupar com a fragmentação dos mesmos.�

• Uma ontologia para pesquisa de Materiais e Objetos de Aprendizagem 
baseada na Web Semântica 

Araújo e Ferreira (2004) propuseram a construção de uma ontologia de 

materiais e objetos de aprendizagem baseada nas tecnologias da Web Semântica, 

de forma a que pesquisas mais inteligentes e estruturadas possam ser realizadas 

nestes materiais, armazenados em plataformas de ensino a distância ou em portais 
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educacionais. Como principal objetivo desta ontologia está a possibilidade de uma 

representação semântica dos materiais e objetos de aprendizagem para que 

possam ser reutilizados, compartilhados e estruturados, de forma que os usuários do 

sistema (professores e alunos), possam realizar pesquisas inteligentes nesses 

materiais de aprendizagem. 

• Ontologia para Construção de Ambientes Interativos de Aprendizagem 

A ontologia proposta por Bittencourt et al. (2006) prevê a construção de 

ambientes interativos de aprendizagem. Tem como diferencial o objetivo de atender 

aos aspectos da modelagem do domínio, estudante, colaboração e pedagógica, 

levando em consideração um formalismo de conhecimento baseado em ontologia 

OWL9. Diversos aspectos foram levados em consideração, dentre os quais podem 

ser citados: (i) modelo do domínio: são as informações relevantes ao que está sendo 

ensinado; (ii) modelo do estudante: responsável pelo conhecimento sobre quem será 

ensinado; (iii) modelo de colaboração: equivale ao tipo de informação relevante para 

o aprendizado em grupo, ou seja, como os estudantes irão interagir, objetivando a 

aprendizagem; e (iv) modelo pedagógico: representa a informação sobre como será 

conduzida a interação, objetivando o aprendizado do estudante ou de um grupo. 

Com isso é esperado que a representação do conhecimento por meio da 

ontologia sugerida seja uma alternativa para resolver os problemas associados à 

complexidade mencionada no conhecimento tratado nos ambientes de 

aprendizagem. Até o momento da pesquisa realizada para este trabalho, não foram 

encontradas aplicações usando esta ontologia. 

• Uma Ontologia OWL para Metadados IEEELOM, DublinCore e OBAA 

Neste trabalho de Gluz e Vicari (2011) é apresentada uma introdução à 

ontologia de metadados OBAA, que é uma ontologia escrita em OWL, concebida 

para representar todos os metadados IEEELOM e OBAA. Esta ontologia se 

caracteriza por fazer uso de metadados e poder oferecer uma fundamentação sólida 

para a concepção de ontologias de domínios de ensino, metodologias pedagógicas 

                                            
9 http://www.w3.org/TR/owl-guide/ 
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e aplicações educacionais bem como ser o passo inicial necessário para que a visão 

de um objeto de aprendizagem como objeto de conhecimento possa se tornar 

realidade. 

• A Web Semântica na Significação de Conteúdos: uma Ontologia Para 
Representação do Domínio de Objetos de Aprendizagem do tipo 
Exercício 

Utilizando a ontologia proposta por Araújo e Ferreira (2004), Marques e 

Gonçalves (2010) propuseram a extensão da mesma para que objetos de 

aprendizagem específicos como os do tipo exercício, passassem a ter sua 

estruturação mais detalhada. Com isso criou-se um modelo ontológico para 

representação de objetos de aprendizagem do tipo exercícios. 

3.3 Ontologias para Recursos Educacionais Abertos com algum 
nível de granularidade 

Nesta seção serão abordados quatro trabalhos que propõem a criação de 

ontologias para tratar recursos educacionais abertos com algum nível de 

granularidade. 

• Ontology of Learning Object Content Structure 

Em seu trabalho, JOVANOVI� et al. (2005) descrevem o uso de OA como 

sendo uma tarefa trabalhosa, onerosa e monótona quando estes são 

disponibilizados sem a aplicação de algum nível de granularidade. Os usuários 

ficariam mais satisfeitos se o acesso aos OA fosse feito diretamente à parte 

desejada e de forma automática. Como solução para este problema, eles propõem 

uma ontologia na qual os OA possuem metadados, aumentando a facilidade na 

localização de unidades de conteúdos fragmentados. 

A ontologia proposta estende o Abstract Learning Object Content Model 

(ALOCoM)10 que define um framework para OA e seus componentes, com conceitos 

                                            
10 http://jelenajovanovic.net/ontologies/loco/alocom-content-type/spec/ 
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do Darwin Information Typing Architecture (DITA)11 – uma arquitetura baseada em 

XML para criação, produção e fornecimento de informações técnicas. Alguns 

conceitos da arquitetura DITA foram adaptados para o domínio do e-learning, o que 

caracteriza a ontologia proposta como possuindo uma parte central com os 

conceitos comuns para todos os tipos de OA advindos da arquitetura DITA e um 

número ilimitado de extensões para cada tipo de OA existente. Pode-se observar na 

Figura 3.1 a estrutura hierárquica da ontologia. 

Figura 3.1 – Visão da estrutura hierárquica da ontologia “Ontology of Learning Object 
Content Structure”. 

Fonte: JOVANOVI� et al. (2005) 

Fazendo uso dos conceitos DITA (criação, produção e entrega), a 

ontologia 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. A seguir a definição desses modelos: 

• Fragmentos de conteúdo – são unidades de conteúdo em sua forma mais 

básica, como texto, áudio e vídeo. Basicamente, são recursos digitais inteiros. 

                                            
11 http://dita.xml.org/ 
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Eles podem ser divididos em elementos discretos (gráfico, texto, imagem) e 

contínuos (áudio, vídeo, simulação e animação); 

• Objetos de conteúdo – agregam fragmentos de conteúdo e adicionam a 

navegação. Elementos de navegação permitem uma estruturação adequada 

dos fragmentos de conteúdo dentro de objetos de conteúdo; e 

• Objeto de aprendizagem – é definido como um conjunto de Objetos de 

conteúdo com um objetivo de aprendizagem associada. 

JOVANOVI� et al. (2005) consideram a ontologia por eles criada como um 

ponto de partida promissor para mais pesquisas no sentido de atingir os 

mapeamentos automáticos entre os modelos de conteúdo mais importantes, bem 

como diferentes tipos de OA. 

• Domain Ontology for Personalized E-Learning in Educational Systems 

Os sistemas de e-learning atuais geralmente não incluem ou consideram 

algumas características importantes capazes de fornecer adaptatividade ao usuário 

de forma satisfatória (GASCUEÑA et al., 2006). Por exemplo, eles não focam no 

estilo de aprendizagem dos usuários; assim, todos os usuários são apresentados 

aos mesmos materiais e atividades. Da mesma forma, os materiais didáticos não 

oferecem nenhuma possibilidade de reutilização, seja devido à falta de 

granularidade ou facilidades de acesso ao ambiente por diferentes dispositivos (PC, 

PDA, telefone celular, e assim por diante) de forma eficiente (GASCUEÑA et al., 

2006). 

Para a solução deste problema, o estudo apresentado por GASCUEÑA et 

al. (2006) apresenta uma ontologia de domínio para descrever o material de 

aprendizagem que compõe um recurso, capaz de favorecer ambientes de e-learning 

adaptáveis e recursos educativos reutilizáveis. Duas características foram 

consideradas para descrever cada recurso: (i) o estilo de aprendizagem mais 

apropriada; (ii) granularidade dos materiais disponibilizados; e (iii) as funções de 

hardware e de software mais indicadas ao dispositivo utilizado. 
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A inclusão do estilo de aprendizagem na descrição dos objetos de 

aprendizagem permite que um sistema de e-learning compare o foco de interesse do 

usuário com os objetivos de aprendizagem dos materiais. Desta forma, os materiais 

de aprendizagem que melhor se adéquam aos requisitos do usuário são 

disponibilizados. Essa disponibilização justifica os benefícios de considerar para os 

objetos de aprendizagem os recursos que possuem uma granularidade menor 

(parágrafo, imagem, diagrama, e assim por diante), a fim de conseguir uma boa 

reutilização dos recursos educacionais e uma boa visualização em dispositivos com 

pequenos espaços de visualização. 

Foi adotado o estilo de aprendizagem Felder-Silverman como modelo para 

os estilos de aprendizagem (FELDER e SILVERMA, 1988) e a Ontologia de 

dispositivo FIPA para a descrição dos dispositivos. Além disso, alguns elementos do 

padrão IEEE LOM foram escolhidos para descrever outros metadados dos recursos 

de aprendizagem. A ontologia foi desenvolvida na linguagem OWL. Na Figura 3.2 

pode-se observar o diagrama da ontologia. 
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Figura 3.2 – Visão geral da ontologia de domínio “Domain Ontology for Personalized 

E-Learning in Educational Systems” 

Fonte: (GASCUEÑA et al., 2006) 

• Produzindo e Gerenciando Documentos Didáticos com o Sistema e-
Nsino 

Atualmente, a procura de cursos no formato e-Learning cresce 

diariamente. A possibilidade de seguir um curso a partir do conforto de casa ou 

simplesmente eliminando distâncias e barreiras geográficas é um conceito muito 

atrativo. No entanto, o e-Learning exige a preparação de documentos e a gestão de 
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alunos, o que consome tempo e recursos humanos. Surgem, então os sistemas de 

gestão de ensino (LMS – Learning Management Systems) (LIBRELOTTO et al., 

2006). 

Um sistema destes fornece funcionalidades para: gerenciar os processos 

dos alunos; facilitar e gerenciar a comunicação entre alunos, e entre estes e o 

professor; controlar os acessos ao sistema e produzir estatísticas; organizar 

horários; efetuar a avaliação dos alunos em uma plataforma aberta à publicação de 

documentos (LIBRELOTTO et al., 2006). 

No entanto, estes sistemas não fornecem qualquer tipo de regra quanto à 

tecnologia ou ao formato a ser utilizado na preparação dos documentos. Apesar 

disso poder ser visto como uma vantagem, em alguns contextos pode levar a uma 

proliferação anárquica de formatos e à impossibilidade de criação de um suporte à 

produção de documentos (LIBRELOTTO et al., 2006). 

Esse estudo apresenta um ambiente orientado ao docente, permitindo a 

ele a criação de documentos referentes ao dia a dia de uma sala de aula de uma 

forma amigável e estruturada. Além de proporcionar editores especializados, este 

ambiente permite a geração automática de uma interface Web para disponibilizar os 

documentos. Esta interface é criada a partir da representação do conhecimento 

extraída dos documentos editados pelo docente. 

Foi adotado o formato XML para a representação dos documentos 

didáticos deste sistema de produção de conteúdos e XSL para as transformações 

destes documentos para os formatos desejados pelo docente. Com a utilização de 

XML em todos os seus módulos garante-se a portabilidade e o reuso dos 

documentos criados, a independência entre software e hardware, além de facilitar a 

manutenção e o desenvolvimento de demais tecnologias para serem acrescentadas 

a esse ambiente. 
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• Open Educational Resources Ontologies 

Amorim et al. (2012a) afirmam que, considerando a abundância de 

Objetos de Aprendizagem disponíveis na Internet, selecionar material adequado a 

uma situação de aprendizagem em particular não é uma tarefa simples. Localizar 

Objetos de Aprendizagem leva tempo e, em muitos casos, só é aplicável em 

situações específicas e limitadas. Portanto, um grande problema é encontrar o 

conteúdo mais adequado a cada situação de ensino e aprendizagem. Além disso, a 

reutilização de uma parte de um Objeto de Aprendizagem, em muitos casos, pode 

ser uma tarefa complexa, uma vez que determinados formatos são fechados e 

requerem ferramentas específicas para edição. Assim, Amorim et al. (2012a) 

propuseram um modelo de descrição semântica de Objetos de Aprendizagem, a 

ontologia ONTOER, como possível solução para resolver este problema. 

A ontologia ONTOER propõe o uso de especificações de metadados LOM 

e DocBook para a descrição semântica de conteúdos educacionais, tendo como 

propósito facilitar a edição e o compartilhamento dos Recursos Educacionais 

Abertos. A ONTOER propõe o uso do padrão LOM associado aos termos do padrão  

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 do tipo publicação, como livros, artigos e apostilas. 

3.4 Comparação Geral 

A diferença básica entre a ontologia ONTOER+ e as ontologias aqui 

analisadas está no objetivo final de cada uma. A ontologia ONTOER+ preocupa-se 

com questões relacionadas a metadados como facilitador do uso e reúso de objetos 

do tipo publicação e apresentação em slides. As ontologias analisadas 

apresentaram as seguintes diferenças em relação a ontologia ONTOER+: 

• Araújo e Ferreira (2004) – mantém o foco na representação semântica de 

forma que os usuários do sistema (professores, alunos, administradores) 
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possam realizar pesquisas “inteligentes” nos materiais e objetos de 

aprendizagem; 

• Bittencourt et al. (2006) – preocupa-se com a representação do 

conhecimento como alternativa para resolver problemas na modelagem dos 

domínios estudante, colaboração e pedagógica; 

• Gluz e Vicari (2011) – faz uso de metadados e oferece uma fundamentação 

sólida para a concepção de ontologias de domínios de ensino, metodologias 

pedagógicas e aplicações educacionais; 

• Marques e Gonçalves (2010) – preocupou-se apenas com a representação 

de objetos de aprendizagem do tipo exercícios; 

• Jovanovi� et al. (2005) – A fragmentação sugerida por esta ontologia não 

está claramente explicitada no artigo que a apresenta. Presume-se que sua 

aplicabilidade estará mais voltada para ambientes de e-Learning do que para 

repositórios de objetos de aprendizagem; 

• Gascueña et al. (2006) – A ontologia proposta adota o estilo de 

aprendizagem Felder-Silverman como modelo para os estilos de 

aprendizagem e a Ontologia de dispositivo FIPA para a descrição dos 

dispositivos. Faz uso de apenas alguns elementos do padrão IEEE LOM para 

descrever metadados dos recursos de aprendizagem. A ontologia proposta é 

indicada para ambientes de e-Learning usando diversos dispositivos. Ainda 

não deixa claro o nível de fragmentação sugerido; 

• Librelotto et al. (2006) – Apesar de não propor uma ontologia como solução 

para o problema, este estudo foi selecionado por apresentar um bom nível de 

fragmentação para OA do tipo livro, apostila e apresentação em slides, tendo 

como referência o padrão DocBook; e 

• Amorim et al. (2012a): A ontologia proposta, ONTOER, apresenta a 

descrição semântica de conteúdos educacionais especificada por meio de um 

diagrama de classes, ou seja, a ontologia ONTOER não foi formalmente 

documentada e implementada. Vale ressaltar que esta ontologia aborda a 

fragmentação somente de livros e apostilas. Apesar de representar a relação 

direta com os termos do DocBook, a ONTOER não apresenta as relações de 

restrições e cardinalidade exigidas para REA fragmentados. 
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A ontologia ONTOER, proposta por Amorim et al. (2012a), apresenta 

apenas uma ideia de como seria uma ontologia para a representação de objetos de 

aprendizagem fragmentados. A ontologia ONTOER+ estende a ontologia ONTOER  

e dentre as principais extensões implementadas, destacam-se: 

• A disponibilização de publicações (artigos, livros, apostilas e similares) de 

forma fragmentada: prefácio, índice, capítulo, seção, parágrafo, tabela, 

gráfico, figura, lista, nota de rodapé, palavras estrangeiras, listas de itens, 

apêndice e bibliografia; 

• A disponibilização de apresentações em slides de forma fragmentada: figura, 

tabela, itens, texto, título; e 

• A descrição de determinados conceitos de forma independente de hierarquia, 

por observar que nem todos os REA são fragmentados seguindo o mesmo 

padrão de um livro. Considerando, por exemplo, o conceito Block, um REA do 

tipo audio tem blocos com características diferentes de um REA do tipo 

Publication. 

Para o desenvolvimento da ontologia ONTOER+, foram utilizados recursos 

para facilitar o desenvolvimento da ontologia propriamente dita com o objetivo de 

detalhar o desenvolvimento, dentre os quais destacam-se: 

• O uso da metodologia Methontology para facilitar o desenvolvimento e 

também garantir uma documentação adequada das principais atividades e 

artefatos gerados. Os detalhes da escolha e a aplicação da metodologia 

serão apresentados no Capítulo 4; 

• Uma descrição de cenários de casos de uso, não implementados, para 

favorecer um melhor entendimento do uso da ontologia. A indicação para o 

uso de cenários e o seu detalhamento encontram-se na Seção 5.2; 

• A utilização da ferramenta Protégé como facilitadora do processo de criação 

da ontologia. A justificativa da escolha da ferramenta Protégé está descrita na 

Seção 4.5; 

• A implementação da ontologia na linguagem OWL; e 

• O uso da ferramenta de documentação LODE com o propósito de favorecer a 

exibição legível de uma ontologia OWL em páginas HTML permitindo a 
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navegação pela ontologia por meio de links. Os detalhes da escolha da 

ferramenta LODE estão descritos Seção 4.7. 

3.5 Considerações Finais 

Este capítulo teve como propósito analisar trabalhos que propõem ou 

criam ontologias para REA, ou ainda utilizam outros métodos para tratar recursos 

educacionais. Inicialmente foi informado o método utilizado na pesquisa. Depois 

foram listados os trabalhos relacionados a ontologias para Recursos Educacionais 

Abertos e foram abordados trabalhos relacionados a ontologias para Recursos 

Educacionais Abertos com algum nível de granularidade. Por último uma análise 

comparativa foi apresentada, mostrando as diferenças básicas entre as ontologias 

apresentadas e a ONTOER+, conforme pode-se observar nos Capítulos 4 e 5 desta 

dissertação. 

 

 

�
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4. Processo de desenvolvimento da 
ONTOER+ 

�

Neste capítulo será apresentado o processo de desenvolvimento da 
ontologia ONTOER+, uma ontologia para representação de REA, que permite sua 
representação em um nível de granularidade menor do que o recurso inteiro. Será 
apresentada a descrição detalhada de cada uma das etapas que foram seguidas no 
processo de construção da ontologia utilizando a metodologia Methontology.�

�

4.1 Introdução 

Para o desenvolvimento da ontologia ONTOER+, optou-se por fazer uso 

da metodologia METHONTOLOGY. Na pesquisa realizada para identificar 

metodologias utilizadas no desenvolvimento de ontologias, essa metodologia foi 

usada por vários autores e utilizada em vários trabalhos. Além disso, as etapas 

definidas durante o desenvolvimento e as atividades sugeridas em cada etapa, 

geram artefatos capazes de favorecer o desenvolvimento correto da ontologia. 

É importante ressaltar que na versão atual da ontologia ONTOER+ foram 

abordados apenas REA dos tipos publicação (artigos, livros, apostilas e similares) e 

apresentação em slides. Porém, a ontologia foi criada de forma a permitir a sua 

extensão para a representação de fragmentos de outros tipos de recursos 

educacionais, tais como animação, vídeo e áudio, através de sua parte genérica. 
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Nas próximas seções serão detalhadas as atividades que foram 

realizadas, seguindo as orientações da Methontology. As atividades desenvolvidas 

foram: aquisição do conhecimento, modelagem conceitual, formalização, 

implementação, avaliação e documentação. 

4.2 Aquisição do Conhecimento 

Fazendo uso de um conjunto de representações intermediárias, esta fase 

produziu um documento de especificação da ontologia em linguagem natural, 

identificando os conceitos do domínio. O conhecimento para esta fase foi adquirido 

tendo como base o padrão LOM para objetos de aprendizagem de maneira geral e o 

DocBook para especificação de objetos de aprendizagem tipo publicação. 

Apresentação em slides teve seu conhecimento adquirido de forma ad hoc tendo 

como base a consulta a especialistas dentro deste domínio. 

Como resultado da fase de conceitualização, foi criado o documento de 

especificação da ontologia, aqui apresentado resumidamente: 

• Objetivos – A ontologia tem como principal propósito a representação, de 

forma fragmentada, de recursos educacionais abertos do tipo publicação (ex: 

livros, apostilas e artigos) e apresentação em slides, sendo indicada para os 

casos nos quais se busca aumentar a reutilização dos materiais de 

aprendizagem disponibilizados; 

• Usuários – A ontologia poderá ser usada em ambientes de aprendizagem, 

bem como em conjunto com repositórios de objetos de aprendizagem a fim de 

facilitar a disponibilização e o compartilhamento de fragmentos de objetos de 

aprendizagem. Imagine-se um professor (autor) que confecciona uma 

determinada apostila para ser utilizada em suas aulas e deseja disponibilizá-

la para seus alunos. Para isso, ele disponibiliza o conteúdo da apostila de 

forma fragmentada, permitindo, dessa forma, a sua utilização pelo grupo de 

alunos de sua disciplina ou qualquer outro usuário que deseje acessar a 

apostila inteira, apenas um capítulo ou até mesmo simplesmente um 

parágrafo; e 
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• Escopo – A ontologia criada deverá permitir: (i) representar publicações 

(artigos, livros, apostilas e similares) de forma fragmentada: prefácio, índice, 

capítulo, seção, parágrafo, tabela, gráfico, figura, lista, nota de rodapé, 

palavras estrangeiras, listas de itens, apêndice e bibliografia; (ii) representar 

apresentações em slides de forma fragmentada: figura, tabela, itens, texto, 

título. 

Informações mais detalhadas sobre este documento, podem ser obtidas 

no Apêndice B, item A. 

4.3 Modelagem Conceitual 

A atividade de modelagem conceitual consiste em organizar e representar 

o conhecimento adquirido sobre o domínio por meio de representações 

intermediárias (IR). As atividades para esta ontologia de domínio foram realizadas 

com a criação de: dicionário de dados, árvores de classificação de conceitos, tabela 

de constantes, tabelas de atributos de instância, tabelas de atributos de classe, 

tabelas de fórmulas e tabelas de instâncias. 

Dicionário de Dados 

O dicionário de dados apresenta todos os conceitos úteis e 

potencialmente utilizáveis do domínio, seus significados, atributos, instâncias, dentre 

outras informações. A tabela a ser criada sugerida por GÓMEZ-PÉREZ et al. (1996) 

foi alterada com a criação da coluna origem e usada para identificar a origem do 

conceito. Para cada conceito identificado no domínio, deu-se o preenchimento da 

tabela de dicionário de dados que pode ser vista no Apêndice B, item B. 

Para a definição do dicionário de dados, foram consultadas as 

documentações do IEEE-LOM e do DocBook, definindo os conceitos relacionados a 

publicações. Do IEEE-LOM foram selecionados todos os metadados lá sugeridos e 

do DocBook foram selecionados apenas os elementos mais relevantes, comumente 

encontrados em publicações. De forma ad hoc, Apresentação em slides teve seu 
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conhecimento adquirido, tendo como base a consulta a especialistas dentro deste 

domínio. 

Árvores de Classificação de Conceitos 

As Árvores de Classificação de Conceitos organizam conceitos do domínio 

em taxonomias. Elas são usadas não só para identificar como os conceitos se 

relacionam entre si, mas para modularizar o conhecimento de domínio em ontologias 

independentes. Para cada conjunto de conceitos que não possuam propriedades em 

comum, uma árvore de classificação de conceitos é construída. Cada árvore leva a 

construir ontologias independentes e modulares no domínio do aplicativo. 

Após uma análise criteriosa entre os conceitos encontrados no dicionário 

de dados, os mesmos foram divididos em duas grandes árvores: Learning Object 

(Objeto de Aprendizagem) e Components (Componentes). A árvore que representa 

estes dois conceitos foi construída conforme pode-se observar na Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Árvore de Classificação do conceito Thing. 

Fonte: o autor 

Uma árvore foi construída para o conceito Learning Object, sendo 

composta pelos conceitos Animation (animação), audio (áudio), video (vídeo), slide-

show (apresentação em slides) e publication (publicação), os quais são 

considerados disjuntos, uma vez que uma mesma instância não pode ser membro 

de mais de um conceito. É importante observar que os objetos de aprendizagem do 

tipo publication e slide-show possuem um conjunto de componentes específicos. 

Pode-se observar na Figura 4.2, a árvore criada para Learning Object, assim como a 
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relação entre o Objeto Publication com o conceito Components e Slide-Show com o 

conceito Slide. 

Figura 4.2 – Árvore de Classificação do conceito Learning-Object. 

 

 

Fonte: o autor 

Também foi criada uma árvore para o conceito Components que 

apresenta os conceitos considerados componentes de Publication. Foram 

agrupados os conceitos appendix (apêndice), bibliography (bibliografia), chapter 

(capítulo), glossary (glossário), index (índice), in line elements (elementos em linha), 

preface (prefácio), section (seção) e slide. A árvore pode ser observada na Figura 

4.3. 

Figura 4.3 – Árvore de Classificação do conceito Components. 

 
Fonte: o autor 
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Outra árvore construída foi a Slide-Show que apresenta os conceitos Slide 

e Block. A árvore pode ser observada na Figura 4.4. 

Figura 4.4 – Árvore de Classificação do conceito Slide-Show. 

 

Fonte: o autor 

Em seguida, foi construída a árvore para o conceito Block, na qual foram 

agrupados os conceitos que compõem um bloco dentro da estrutura de Publication 

ou Slide-Show. Foram agrupados os conceito: figure (figura), graphic (gráfico), list 

(lista), paragraph (parágrafo) e table (tabela), conforme pode-se observar na Figura 

4.5. 

 
Figura 4.5 – Árvore de Classificação do conceito Block. 

Fonte: o autor 

Foi construída também uma árvore para o conceito List que, conforme 

pode-se observar na Figura 4.6, representa uma lista com marcadores ou uma lista 

ordenada. 
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Figura 4.6 – Árvore de Classificação do conceito List. 

Fonte: o autor 

Mais uma árvore foi criada para o conceito In-Line-Elements, 

representando elementos presentes em uma linha conforme definido pelo DocBook 

para uma publicação. Pode-se observar esta árvore na Figura 4.7. 

Figura 4.7 – Árvore de Classificação do conceito In-Line-Elements. 

 

Fonte: o autor 
 

Tabelas de Atributos de Instância 

Uma tabela de atributos de instância fornece informações sobre o atributo 

ou sobre os seus valores na instância. Os atributos de instância são assim definidos 

por Guimarães (2002): “Atributos de instância são os atributos definidos nos 

conceitos, mas que são valorados nas instâncias.” 

Para cada atributo de instância incluído no campo Atributo de Instância do 

Dicionário de Dados, uma tabela foi criada, conforme orientação da metodologia. 

GÓMEZ-PÉREZ et al. (1996) sugerem incluir os seguintes campos para cada tabela: 

Instance Attribute Name, Description, Value Type refers, Unit of Measure, Precision, 

Range of Values, Default Value, Cardinality, Inferred from instance attributes, 
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Inferred from class attributes, Inferred from constants, Formula, To infer e 

References. 

Foram criadas várias tabelas, sendo uma para cada um dos atributos de 

instância identificados no dicionário de dados. Tais atributos foram identificados 

observando-se os metadados do padrão LOM e consultas realizadas no DocBook 

para o conceito Publication. As tabelas também foram preenchidas levando-se em 

consideração as definições apresentadas nos padrões LOM e DocBook. O conceito 

Slide-show teve seus atributos obtidos de forma ad hoc tendo como base consulta a 

especialistas dento deste domínio. Tais tabelas podem ser conferidas no Apêndice 

B, item C. 

Tabelas de Atributos de Classe 

Os atributos de classe descrevem o conceito em si, e não as suas 

instâncias. Guimarães (2002) define assim os atributos de classe: “Atributos de 

classe são aqueles em que o valor é dado para o conceito, ou seja, o valor será o 

mesmo para todas as instâncias do conceito.” 

Assim, uma tabela de atributos de classe fornece informações sobre 

conceitos e seus valores. Para cada conceito incluído no campo Class Attributes da 

tabela de conceitos, uma tabela de atributos de classe foi criada. Segundo GÓMEZ-

PÉREZ et al. (1996), os seguintes campos devem fazer parte de cada tabela: Class 

Attribute Name, Relation Attribute Name, Logic Relationship, Value, Unit of Measure, 

To infer e References. 

Durante a criação do dicionário de dados não foi identificado nenhum 

conceito com atributo de classe, conforme pode ser observado na tabela do 

dicionário de dados anteriormente apresentada na seção Dicionário de Dados. 

Tabelas de Constantes 

Constantes são usadas para especificar informações relacionadas com o 

domínio do conhecimento, possuindo sempre o mesmo valor, e geralmente são 
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usados em fórmulas. Para cada árvore de classificação de conceito, o construtor da 

ontologia deve identificar um conjunto de constantes e descrevê-los. Segundo 

GÓMEZ-PÉREZ et al. (1996), os campos Constant Name, Description, Value, Unit of 

Measure, To infer e References, devem compor cada tabela de constantes. 

Durante a criação das árvores de classificação de conceito não foi 

identificado o uso de nenhuma constante, conforme pode ser observado nas árvores 

de classificação de conceito anteriormente apresentadas na seção Árvore de 

Classificação de Conceitos. 

Tabelas de Fórmulas 

Em muitos domínios, os valores numéricos dos atributos da instância 

podem ser derivados de valores numéricos de outros atributos e constantes, 

utilizando fórmulas. A definição padrão de fórmulas inclui: Formula Name, Infered 

Atrribute, Formula, Description, Basic Instance Attributes, Basic Class Attributes, 

Constants, Precision, Constraints e References. 

Durante a criação das tabelas de atributos de instância, tabelas de 

atributos de classe e tabelas de constantes, não foi identificado o uso de nenhuma 

fórmula, conforme pode ser observado nas referidas tabelas anteriormente 

apresentadas nas seções Tabelas de Atributos de Instância, Tabelas de Atributos de 

Classe e Tabelas de Constantes. 

Árvores de Classificação de Atributos 

Depois de criadas as tabelas de atributos de instância, atributos de classe, 

constantes e fórmulas, o próximo passo foi desenvolver a árvore de classificação de 

atributos. Elas exibem graficamente os atributos e as constantes que estão 

relacionados a uma sequência de cálculo de um atributo raiz e são usadas para 

validar que todos os atributos usados na fórmula fazem sentido e nenhum atributo foi 

omitido. 
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Como não foram identificados atributos de instância com os campos 

Inferred from Instance, Inferred From Class Atrribute, Inferred From Constants, To 

infer e Formula preenchidos, não foi necessário criar nenhuma árvore de 

classificação de atributo, conforme pode ser observado na seção Tabelas de 

Atributos de Instância. 

Tabelas de Instâncias 

Descreve as instâncias do domínio por meio do nome, seus atributos de 

instância e valores para os mesmos. Se o construtor da ontologia tem a certeza de 

que todos os casos mencionados no campo Instância do Dicionário de Dados 

existem no domínio, o próximo passo é criar uma tabela de instância para cada 

instância identificada no Dicionário de Dados. GÓMEZ-PÉREZ et al. (1996) propõem 

para a tabela os campos Instance Name, Description, Attributes, Values. 

Para este trabalho, no dicionário de dados foram apresentadas as 

instâncias Animation, Audio, Video, publication e Slide-Show. No Apêndice B, item D 

é possível conferir duas tabelas criadas, sendo uma para publication e outra Slide-

Show. Foram criadas apenas estas duas tabelas de instâncias, porque as demais 

não fazem parte do escopo deste trabalho. 

4.4 Formalização 

A fase de formalização do processo de desenvolvimento de uma ontologia 

é a fase na qual o modelo conceitual é convertido em um modelo formal usando uma 

linguagem de representação de conhecimento, e assim definir de forma precisa o 

seu significado. Utilizando técnicas originadas na área da Inteligência Artificial, o 

profissional envolvido na construção da ontologia realiza a modelagem 

computacional do problema (SILVA, 2009). A escolha da técnica apropriada para a 

realização da modelagem formal é uma tarefa difícil diante da complexidade 

computacional do problema. Em alguns casos, problemas resolvidos por meio da 

modelagem formal, fazendo uso de uma linguagem formal, não conseguem uma 

solução computacional. 
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Em seu trabalho, Gomez-Perez, Fernandez e Vicente (1996) sugerem 

usar uma linguagem formal como ontolíngua ou lógica descritiva para formalizar o 

modelo conceitual. Porém, se for utilizada a metodologia METHONTOLOGY, a 

formalização não é procedimento obrigatório, pois ferramentas podem gerar o 

código a partir da exportação da especificação da ontologia na linguagem de 

representação utilizada na referida ferramenta (GÓMEZ-PÉREZ et al., 2004). 

Como neste trabalho foi utilizada a metodologia METHONTOLOGY e a 

ferramenta Protégé para a implementação, e seguindo a orientação de Gomez-

Perez et al. (2004a), optou-se por não realizar a conversão do modelo conceitual em 

um modelo formal. 

4.5 Implementação 

A atividade de implementação cria modelos computáveis em uma 

linguagem para representação de ontologias, baseado no modelo formal construído 

na atividade de formalização da ontologia ou nos modelos conceituais construídos 

na atividade de conceitualização (FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 1997). Ao término 

desta fase, a ontologia deverá estar codificada em uma linguagem formal, como: 

Cycl12, Ontolingua13, F-Logic14, CML15, OCML16, Loom17, KIF18, XML19, RDF20, OIL21, 

DAML+OIL22, SHOE23, XOL24 ou OWL25. 

Não há um critério definido a ser seguido para a escolha da linguagem de 

especificação da ontologia, pois isto pode variar de acordo com o tipo de ontologia a 

ser especificado, bem como do grau de expressividade necessário para representar 

                                            
12 The Syntax of CycL (http://www.cyc.com/documentation/syntax-cycl/) 
13 http://ontolingua.stanford.edu/ 
14 M. Kifer and G. Lausen (1989). F-logic: a higher-order language for reasoning about objects, 
inheritance, and scheme, ACM SIGMOD Conference, 1989. 
15 http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ontologies/html/cml/index.html 
16 E. Motta, An Overview of the OCML Modelling Language (KEML ’98) 
17 http://www.isi.edu/isd/LOOM/ 
18 http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/kif/ 
19 http://www.w3.org/TR/owl-xmlsyntax/ 
20 http://www.w3.org/RDF/ 
21 http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/Publications/download/2001/IEEE-IS01.pdf 
22 http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference 
23 https://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/ 
24 http://www.ai.sri.com/pkarp/xol/ 
25 http://www.w3.org/TR/owl-guide/ 
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a ontologia. Em seu trabalho, WACHE et al. (2001) apresentam uma comparação 

entre as principais linguagens para definição de ontologias. As linguagens 

Ontolíngua, RDF e OWL são recomendadas pelo World Wide Web Consortium 

(W3C) e terão descritas, a seguir suas principais características. Maiores detalhes 

sobre estas e outras linguagens podem ser obtidos em Almeida e Bax (2003) e 

WACHE et al. (2001). 

• Ontolíngua (FARQUHAR, 1997) 

Baseada em Knowledge Interchange Format (KIF), combina paradigmas 

de frames e predicados de cálculo de primeira ordem. É considerada a mais 

expressiva de todas as linguagens para representar ontologias. Permite representar 

conceitos, relações n-árias, axiomas, instâncias e procedimentos. Porém, nenhum 

suporte de raciocínio é fornecido com a linguagem. 

• RDF (MANOLA e MILLER, 2004) 

Foi desenvolvida pelo W3C como uma linguagem baseada em rede 

semântica para descrever recursos da Web. A combinação de RDF e RDF Schema, 

que também foi desenvolvida pelo W3C como uma extensão do RDF com primitivas 

baseadas em frame, é bastante expressiva, pois permite a representação de 

conceitos, taxonomias de conceitos e relações binárias. Algumas máquinas de 

inferência têm sido criadas para esta linguagem, principalmente para verificar 

restrições. 

• OWL – Ontology Web Language  (HARMELEN e MCGUINNESS, 2009) 

Esta linguagem é recomendada pelo W3C como linguagem padrão para 

definição de ontologias. Pode ser usada para representar explicitamente o 

significado de termos em vocabulários e os relacionamentos entre os termos. Possui 

mais facilidades para expressar significados e semântica que XML, RDF e RDF 

Schema, além de representar conteúdo interpretável por máquinas na Web. É uma 

revisão da linguagem DAML+OIL (W3C, 2009). 
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Para a implementação da ontologia ONTOER+, proposta neste trabalho, a 

linguagem OWL foi escolhida, por expressar mais facilmente significados e 

semântica. Uma ontologia OWL pode incluir descrições de classes com suas 

propriedades e seus relacionamentos. Tem seu uso recomendado para aplicações 

que precisam processar o conteúdo da informação em vez de apenas apresentá-la 

aos humanos. Ela facilita mais a possibilidade de interpretação por máquinas do 

conteúdo da Web do que XML, RDF e RDF Schema, por fornecer vocabulário 

adicional com uma semântica formal. 

Como discutido anteriormente, a construção de ontologias é uma tarefa 

não muito fácil de ser executada e qualquer ferramenta que ofereça suporte na 

construção de ontologias pode representar ganhos consideráveis. Existem vários 

ambientes para facilitar o desenvolvimento de ontologias, tais como: OntoEdit, 

Protégé, WebODE e WebOnto (ALMEIDA e BAX, 2003). Detalhes sobre estas e 

outras ferramentas podem ser obtidos em Almeida e Bax (2003). 

Qualquer ambiente de desenvolvimento de ontologias deve fornecer, no 

mínimo: (i) um analisador léxico e sintático para garantir a ausência de erros; (ii) 

tradutores, para garantir a portabilidade das definições para outras linguagens; (iii) 

um editor, para adicionar, remover ou modificar definições; (iv) avaliadores, para 

detectar conhecimento incompleto, inconsistências e redundante; (v) um gerenciador 

automático de inclusão, remoção ou modificação de definições já existentes 

(FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 1997). 

Para o desenvolvimento da ontologia proposta neste trabalho, foi utilizado 

o ambiente Protégé26 por tratar-se de um ambiente utilizado em vários projetos de 

desenvolvimento de ontologias para domínios semelhantes ao aqui proposto e 

também por ser um ambiente que está em constante evolução. A versão utilizada foi 

a 4.2, por ser a mais atual no momento da execução deste trabalho. 

O ambiente Protégé é interativo para projeto de ontologias, também é 

desenvolvido com o código aberto (open source), além de ser multi-plataforma. 

Oferece uma interface gráfica para edição de ontologias e uma arquitetura para a 

                                            
26 http://protege.stanford.edu/products.php#desktop-protege 
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criação de ferramentas baseadas em conhecimento. Sua arquitetura é modular e 

permite a inserção de novos recursos por meio da instalação de plugins. Possui 

exemplos que podem ser consultados pelo usuário e ainda permite a geração de 

diagramas de vários tipos para a visualização gráfica da ontologia (NOY e 

MCGUINNESS, 2001). 

O código completo da ontologia ONTOER+ está disponível no repositório 

Github27, acompanhado da documentação completa da ontologia. 

4.6 Avaliação 

A atividade de avaliação consiste em executar uma avaliação técnica da 

ontologia, o ambiente de software utilizado na fase de implementação e a 

documentação produzida em relação a um conjunto de referências (neste caso, o 

documento de especificação, os artefatos criados na fase de modelagem e o 

software utilizado). 

A avaliação divide-se em verificação e validação. A tarefa de verificação 

consta da verificação técnica da ontologia, ou seja, do ambiente de software 

utilizado no desenvolvimento e também da documentação da ontologia por meio dos 

artefatos gerados na fase de modelagem. A tarefa de validação deve garantir que a 

ontologia, o software e a documentação correspondam ao que foi anteriormente 

planejado (GÓMEZ-PÉREZ, 1995). 

Algumas propostas de avaliação de ontologias têm sido desenvolvidas por 

pesquisadores com o objetivo de contribuírem para o amadurecimento da 

metodologia METHONTOLOGY, com o objetivo de garantir que ontologias 

desenvolvidas seguindo esta metodologia consigam alcançar seus objetivos (SILVA, 

2009). 

A proposta da metodologia METHONTOLOGY para a atividade de 

avaliação são vários documentos de avaliação nos quais o projetista da ontologia 

                                            
27 https://github.com/usnogueira/ONTOER 
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descreverá como a ontologia foi avaliada, as técnicas utilizadas, os tipos de erros 

encontrados em cada atividade, e as fontes de conhecimento utilizadas na avaliação 

(FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 1997). 

Como a METHONTOLOGY não apresenta maiores detalhes sobre o 

processo de avaliação, sugerindo artefatos que sejam gerados na prática e assim 

garantir a avaliação da ontologia, foi realizada uma pesquisa adicional para verificar 

como os trabalhos atuais realizam essa etapa do desenvolvimento da ontologia. 

Dentre os trabalhos encontrados, foram selecionados apenas aqueles que 

apresentavam informações relevantes sobre o processo de avaliação. Um total de 

13 artigos foi avaliado: GUARINO e WELTY (2002), ARAÚJO (2003), GÓMEZ-

PÉREZ (2004), TARTIR et al. (2010), BRIGHT et al. (2012), POVEDA-VILLALÓN et 

al. (2012a), POVEDA-VILLALÓN e SUÁREZ-FIGUEROA (2012), POVEDA-

VILLALÓN et al. (2012b), POVEDA-VILLALÓN, et al. (2014), BAKHSHANDEH et al. 

(2013), IQBAL et al. (2013), NEFZI et al. (2014) e BILGIN et al. (2014). 

Foi possível observar que, dentre os artigos selecionados, não surgiu 

nenhuma técnica nova para a avaliação da ontologia. Porém, todos são unânimes 

em ressaltar a importância dessa fase, apresentando critérios utilizados para avaliar 

ontologias e citando os tipos de erros que poderão ser detectados e resolvidos, 

como descrito a seguir: 

• Critérios – consistência, completude, concisão, capacidade de expansão e 

sensibilidade; e 

• Tipos de erros – erros de circularidade, erros de partição de classes 

exaustivas e não exaustivas, erros de redundância, erros gramaticais, erros 

semânticos e erros de incompletude. 

Alguns artigos (GÓMEZ-PÉREZ, 2004; TARTIR et al., 2010; BILGIN et al., 

2014) fazem uso de ferramentas para realizar a avaliação da ontologia. Porém, ao 

procurar por tais ferramentas, algumas não foram encontradas e outras tiveram o 

download realizado, mas não foi possível instalar. Além disso, outras ferramentas 

foram instaladas, porém não foram disponibilizados manuais do usuário com 

orientações para a realização da avaliação. Apenas uma ferramenta  (POVEDA-
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VILLALÓN et al., 2012a; POVEDA-VILLALÓN et al., 2012b; POVEDA-VILLALÓN, et 

al., 2014) que funciona on-line, podendo ser executado diretamente da Web, 

conseguiu ser executada sem maiores complicações, porém o arquivo da ontologia 

a ser avaliada deve ser no formato RDF, apesar dos artigos não oferecem as 

informações sobre o formato do arquivo a ser avaliado. 

Em alguns artigos (GUARINO e WELTY, 2002; GÓMEZ-PÉREZ, 2004; 

BAKHSHANDEH et al., 2013; IQBAL et al., 2013; NEFZI et al., 2014; BILGIN et al., 

2014) os autores propõem uma determinada metodologia, mas não deixam claro 

como a mesma deverá ser utilizada, não apresentando as regras e os passos a 

serem seguidos para se alcançar com exatidão a avaliação da ontologia, 

favorecendo dessa forma uma interpretação particular por parte de quem utiliza a 

referida metodologia. 

Dois dos trabalhos não apresentam nenhuma técnica ou metodologia de 

avaliação da ontologia criada, mas utilizam-se de questões de competência que 

terão suas respostas encontradas na ontologia usando as relações entre as classes 

por meio dos axiomas, tornando-se uma interessante forma de avaliação (ARAÚJO, 

2003; BRIGHT et al., 2012). Nestes artigos os autores apresentam o método e 

avaliação da ontologia por meio de perguntas a serem respondidas pela mesma, 

mas não demonstram como as respostas podem ser obtidas por meio da ontologia, 

não deixando claro como o método deverá ser utilizado. Não apresentam as regras 

e os passos a serem seguidos para se alcançar com exatidão a validação da 

ontologia, favorecendo dessa forma uma interpretação particular por parte de quem 

utilizar tal método. 

Um artigo apenas (BRIGHT et al., 2012) cita a avaliação por especialistas 

do domínio como uma forma de realizar a avaliação da ontologia. Na avaliação da 

ontologia proposta pelos autores não são fornecidos maiores detalhes, atendo-se à 

exibição de uma simples tabela, não demonstrando passos e artefatos gerados. 

Várias são as propostas para a avaliação de ontologias encontradas na 

literatura, existindo poucas metodologias formais. Percebe-se que a construção de 

ontologias é ainda mais artesanal do que científica, e não existem propostas com 
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igualdade de opiniões, sendo que os diferentes grupos utilizam abordagens de 

avaliação diferentes. Essa diversidade pode ser um fator que dificulta a formulação 

de metodologias de avaliação mais formais. 

Como os artigos encontrados não trazem o processo de avaliação de 

forma clara, objetiva e direta com o passo a passo para a realização correta da 

avaliação, nem tão pouco apresentando artefatos utilizados, sugere-se uma forma 

de avaliar a ONTOER+ realizando consulta a especialistas do domínio 

(pesquisadores, professores e alunos) por meio da aplicação de um questionário 

para realizar a análise de percepção destes sobre a ontologia. 

Talvez esta proposta de avaliação não cubra todas as sugestões de 

verificação e validação sugeridas por Gómez-Perez (2004). Porém, após analisar a 

afirmação da mesma, de que “uma ontologia bem avaliada não garante a ausência 

de problemas, mas vai tornar sua utilização mais segura”, sentiu-se a necessidade 

de fazer uma validação mais abrangente do que aquela proposta sugere. Para a 

realização da validação, não sentiu-se segurança para utilizar nenhuma das 

ferramentas sugeridas, uma vez que algumas não tiveram localizados seus arquivos 

de instalação e outras não possuem manual técnico com as informações 

necessárias para sua utilização. 

A avaliação realizada com a ontologia ONTOER+, será apresentada no 

Capítulo 5, Seção 5.3, onde será descrito o procedimento da coleta de dados 

realizada por meio de questionário e a análise do resultado da avaliação. 

4.7 Documentação 

A documentação da ontologia auxilia na manutenção e facilita a sua 

reutilização. Os autores da metodologia Methontology afirmam que não há um 

conjunto de instruções que definam as regras para a documentação da ontologia. 

Esse fato acontece porque muitos projetistas não documentam suas ontologias por 

não existirem padrões para a construção de ontologias. Na maioria das vezes a 

documentação consta apenas de um texto em linguagem natural e o código da 

ontologia escrito em uma linguagem específica (FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 1997). 
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A metodologia Methontology sugere incluir a documentação como uma 

atividade a ser realizada durante todo o processo de desenvolvimento da ontologia 

(FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 1997). Como pode-se observar neste trabalho, após a 

fase de aquisição de conhecimento, um documento de especificação da ontologia foi 

gerado; após a modelagem conceitual, foi gerado um conjunto de representações 

intermediárias que descrevem o domínio da aplicação; na fase de formalização, 

pode-se ver a justificativa para a não geração de um documento de formalização e 

após a fase de implementação pode-se ver o detalhamento da implementação da 

ontologia. 

Neste trabalho utilizou-se o serviço online de documentação, denominado 

Live OWL Documentation Environment (LODE)28, para geração da documentação da 

ontologia ONTOER+. A documentação gerada pode ser conferida no Apêndice B, 

item E. O LODE é um serviço online que extrai automaticamente as classes, 

propriedades de objetos, propriedades de dados, indivíduos nomeados, 

propriedades de anotação, axiomas gerais e declarações de namespace de uma 

ontologia em OWL e OWL229. Esse ambiente de documentação pode ser utilizado 

livremente por ser um projeto open source. O LODE permite a exibição legível de 

uma ontologia OWL em páginas HTML permitindo a navegação pela ontologia por 

meio de links (PERONI et al., 2012). 

4.8 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o resultado da aplicação da metodologia 

METHONTOLOGY no desenvolvimento da ontologia ONTOER+. O processo de 

desenvolvimento teve seu passo a passo apresentado e todos os artefatos 

sugeridos pela metodologia foram gerados e apresentados no Apêndice B deste 

trabalho. Aqui também foi apresentado o método a ser utilizado para a avaliação da 

ontologia. 

� �

                                            
28 http://www.essepuntato.it/lode 
29 http://www.w3.org/TR/owl2-overview/ 
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5. Descrição, Aplicação e Avaliação 
da ONTOER+  

�

Este capítulo apresenta uma descrição mais detalhada da ontologia 
ONTOER+, bem como cenários de casos de uso da ontologia criada além do 
resultado da avaliação realizada com a referida ontologia.�

�

5.1 Descrição da ontologia ONTOER+ 

A ontologia ONTOER+ pode ser considerada uma ontologia de domínio, 

pois especifica os conceitos e relações provenientes de uma área específica do 

conhecimento, neste caso objetos de aprendizagem. Nesta seção, será apresentada 

uma descrição detalhada dos principais componentes da ontologia, incluindo as 

classes e propriedades. 

Hierarquia de Classes da ONTOER+ 

Com os dados obtidos por meio do desenvolvimento da atividade de 

modelagem conceitual proposta na metodologia Methontology, e que consistiu em 

organizar e representar o conhecimento adquirido sobre o domínio utilizando de 

representações intermediárias, foram gerados artefatos que facilitaram a 

implementação da ontologia. As atividades de criação do dicionário de dados e de 

definição das árvores de classificação de conceitos serviram para a definição das 

classes, sub-classes e propriedades. Os conceitos identificados no dicionário foram 
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convertidos facilmente em classes por meio do conhecimento proporcionado pelas 

informações fornecidas pelo padrão de metadados LOM, além daquelas contidas no 

Doc-Book. A seguir as classes definidas serão apresentadas. 

Foram criadas duas classes a serem diretamente ligadas à classe Thing. 

Uma foi chamada de LearningObject que agrupa os diversos tipos de objetos de 

aprendizagem e a outra, chamada Components, que serve para agrupar os 

principais componentes de uma publicação. 

Para cada um dos diversos tipos de objetos de aprendizagem identificados 

na literatura foi criada uma classe, as quais foram definidas como sendo subclasses 

de LearningObject. As sub-classes definidas foram: 

• Animation 

• Audio 

• Movie 

• Slide-show 

• Publication 

Como subclasses da classe Components foram definidas as seguintes 

classes, as quais representam fragmentos do tipo Publication: 

• Appendix 

• Bibliography 

• Block 

• Chapter 

• Glossary 

• Index 

• InLineElements 

• Preface 

• Section 

• Slide 
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A classe Block foi criada para agrupar o conceito de bloco conforme 

sugerido pelo DocBook. Este conceito é uma generalização para fragmentos do tipo 

figura, gráfico, lista de itens, parágrafos e tabelas. Tais fragmentos também fazem 

parte de um REA do tipo Publication. O mesmo conceito de bloco foi utilizado para 

representar os componentes de um slide em uma apresentação em slides. Dessa 

forma, tem-se que a classe Block possui as seguintes subclasses: 

• Figure 

• Graphic 

• List 

• Paragraph 

• Table 

• Title 

A classe List, por sua vez, possui duas subclasses que podem ser usadas 

para diferenciar os dois tipos principais de listas definidos para uma publicação ou 

apresentação em slides, são eles: 

• ItemizedList 

• OrderedList 

A classe InLineElements foi criada para agrupar o conceito de elementos 

em linha definido pelo DocBook e possui as seguintes sub-classes: 

• Footnote 

• Footnoteref 

• ForeignPhrase 

• Ulink 
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Na Figura 5.1 pode-se verificar a hierarquia de classes da ontologia 

ONTOER+. 

Figura 5.1 – Hierarquia da ontologia ONTOER+ 
 

Fonte: o autor 

Propriedades da ONTOER+ 

As propriedades podem ser usadas para estabelecer relacionamentos 

entre indivíduos ou entre indivíduos e valores de dados. Existem dois tipos principais 

de propriedades: DataType Properties (Propriedades de Tipos de Dados) e Object 

Properties (Propriedades de Objeto). As propriedades de tipos de dados conectam 

um indivíduo a um valor de dado do indivíduo, ou seja, informações individuais, 

enquanto que as propriedades de objeto conectam um indivíduo a outro indivíduo, 

determinando o relacionamento entre ambos. 
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As propriedades da ontologia ONTOER+ foram obtidas a partir do 

dicionário de dados e devidamente associadas às diversas classes. Foram 

identificadas propriedades de tipos de dados e propriedades de objetos. Primeiro, 

serão apresentadas as propriedades de tipos de dados identificadas e, logo em 

seguida as propriedades de objeto. 

Propriedades de Tipo de Dados 

Para a nomeação de cada conceito foi adotada a seguinte regra de 

formação: categoria_Subcategoria_Item. O nome deverá ter a primeira letra em 

minúscula. Caso o nome da categoria, subcategoria ou item tenha várias palavras, 

elas foram combinadas sem espaço em branco e com a primeira letra da palavra 

sempre em maiúscula. 

Todas as categorias do padrão IEEE-LOM foram transformadas em 

conceitos no dicionário de dados. Uma categoria poderá ter mais de uma 

subcategoria. Para ilustrar, podem-se ver na Figura 5.2 a representação das 

categorias 6. Rights e 7. Relation que estão divididas em subcategorias. 

Figura 5.2 – Categorias 6. Rights e 7. Relation do padrão IEEE-LOM. 

Fonte: o autor com recortes de 
http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Após a aplicação da regra de nomeação, os conceitos apresentados na 

Figura 5.2 foram nomeados conforme observa-se na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Conceitos equivalentes às categorias 6. Rights e 7. Relation do padrão 

IEEE-LOM. 

 

Fonte: o autor 

Os conceitos constantes no dicionário de dados que foram originados do 

DocBook também foram nomeados observando-se a mesma regra de definição de 

nomeação. Diferente do padrão IEEE-LOM, uma categoria do DocBook não possui 

sub-categorias, possuindo apenas categoria e item. Podem-se ver na Figura 5.4 as 

categorias appendix, in line elements e List e seus elementos. 

Figura 5.4 – Categorias in line elements e List do padrão DocBook. 

Fonte: o autor 



80 
 
 

Após a aplicação da regra de formação, os conceitos apresentados na 

Figura 5.4 foram nomeados conforme observa-se na Figura 5.5. 

Figura 5.5 – Conceitos equivalentes às categorias in line elements e List do padrão 
DocBook. 

Fonte: o autor 

Todos os tipos de dados simples do IEEE-LOM foram representados na 

ontologia. Os tipos CharacterString, LangString, Duration, DateTime, Boolean e 

Integer usados no IEEE-LOM, são mapeados, respectivamente, nos tipos xsd:string, 

xsd:duration, xsd:dateTime, xsd:boolean e xsd:integer da especificação XSD (W3C, 

2004). Para o padrão DocBook os tipos de dados CDATA, NUMBER, são  

apresentados na ontologia, nomeados, respectivamente nos tipos xsd:string e 

xsd:integer da especificação XSD. 

Propriedades de Objetos 

Após análise do dicionário de dados e das árvores de classificação de 

conceitos, foram definidas as seguintes propriedades de objetos: hasBlock, 

hasComponent e hasSlide. Pode-se observar na Figura 5.1 as propriedades de 

objetos por meio do diagrama de dependência da ontologia ONTOER+. 
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• hasComponent: relaciona um indivíduo da classe publication a outro 

indivíduo da classe Component; 

• hasSlide: relaciona um indivíduo da classe Slide-show a outro indivíduo da 

classe Slide; e 

• hasBlock: relaciona um indivíduo da classe Slide-show a outro indivíduo da 

classe Block. 

No Apêndice B, item E pode-se observar a documentação completa da 

ontologia e conferir mais detalhes das propriedades de objeto da ontologia 

ONTOER+. Axiomas, regras e o vocabulário, também pode-se encontar do Apêndice 

citado. 

5.2 Aplicação da ontologia ONTOER+ 

Cenários têm sido usados ao longo do tempo em diversas áreas, mais 

precisamente em Interação Humano-Computador, Engenharia de Requisitos, 

Desenho Orientado a Objetos, Planeamento Estratégico, dentre outras, uma vez que 

facilitam bastante a criação e utilização de casos de uso, de uma forma simples e 

flexível. 

Cenários geralmente são representados por narrativas textuais, em 

linguagem natural, que, frequentemente, são aprimoradas por gráficos, diagramas e 

imagens. Podem também ser representados por meio de protótipos, storyboards, 

vídeos, maquetes, ou até mesmo por situações físicas planejadas para oferecer 

suporte às atividades de um usuário (VEDOATO, 2003). 

Para fins de um melhor entendimento da utilização da ontologia 

ONTOER+, serão descritos nesta seção cenários de casos de uso. O cenário básico 

apresenta como ator um usuário (professor, aluno ou qualquer pessoa interessada) 

que procura por objetos de aprendizagem na Internet. Este ator procura por objetos 

que apresentem determinado conteúdo, e deseja extrair apenas partes que deverão 

compor um novo objeto de aprendizagem. Estas partes podem ser um capítulo, ou 

um parágrafo, ou uma figura, ou uma tabela ou ainda um gráfico. A seguir, serão 



82 
 
 
apresentados, em forma de narrativa textual, alguns cenários de casos de uso que 

apresentam a busca por objetos de aprendizagem de forma fragmentada. 

• Cenário 1 – Aluna precisa de material para montar um seminário sobre 
banco de dados relacional 

A aluna Maria Albuquerque cursa a disciplina de banco de dados no curso 

de Licenciatura em Computação e precisa montar um seminário sobre Banco de 

Dados Relacional como parte da avaliação da primeira unidade da disciplina. Será 

necessário criar um documento contendo a revisão da literatura de acordo com o 

tema e também uma apresentação em slides. A aluna faz uma busca no Google 

acadêmico com o termo “banco de dados relacional” e foram retornados 4.860 

(quatro mil e oitocentos e sessenta) resultados com possíveis links que contemplam 

o conteúdo, dentre os quais apostilas, livros completos, capítulos de livros, teses, 

dissertações e artigos. A aluna abre alguns desses links verificando se o conteúdo 

apresentado no material é útil para o que ela precisa. No final a aluna selecionou os 

seguintes materiais: 

Quadro 5.1 – Materiais selecionados pela aluna Maria 

Nr Título Tipo Formato 
1 Projeto de banco de dados Livro PDF 
2 Introdução a sistemas de bancos de dados E-Book PDF 

Fonte: o autor 

De cada OA selecionado ela precisa ler e sintetizar as partes do conteúdo 

que lhe servirá para montar a sua revisão da literatura. Com base no documento 

criado, a aluna prepara a apresentação fazendo recortes de trechos do referido 

documento. 

• Cenário 2 – Engenheiro civil faz pesquisa sobre que materiais utilizar 
para a construção de um prédio de 10 andares 

O engenheiro civil André Coutinho, precisa fazer um relatório técnico 

sobre o tipo de cimento que deverá utilizar para a construção do prédio de 10 

andares na cidade de Petrolina-PE. Há relatos que o solo da região é muito alcalino, 
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necessitando de um cimento que seja mais resistente ao sal. O engenheiro faz uma 

busca geral no Google sobre “tipos de cimento usados na construção civil” com a 

string de busca “tipos de cimento” + “construção civil” e foram retornados 140.000 

(cento e quarenta mil) resultados. Como foi utilizado o Google web foram retornados 

materiais de diversos tipos, tais como: sites de fabricantes de cimento, matérias 

publicadas em sites sobre cimento e publicações diversas. O engenheiro abre 

alguns desses links verificando se o conteúdo apresentado no material é útil para o 

que ele precisa. No final o engenheiro selecionou os seguintes materiais: 

Quadro 5.2 – Materiais selecionados pelo engenheiro André. 

Nr Título Tipo Formato 
1 Tipos de Cimento Portland Artigo Técnico HTML 
2 Tipos e Características de Cimentos, Passo a 

Passo! 
Site HTML 

3 Guia básico de utilização do cimento Portland Boletim Técnico PDF 
4 Cimento – tipos preço resistência Site HTML 

Fonte: o autor 

De cada material encontrado ele precisa copiar as partes que lhe servirá 

para montar o seu relatório. Uma alternativa para isto é ele ler, sintetizar e 

reescrever o conteúdo fazendo suas adaptações. O formato de alguns dos materiais 

encontrados permitia que ele pudesse salvar as figuras no seu computador para 

adicioná-las no seu relatório, em outros casos, teria que usar recursos mais 

avançados da informática para reutilizar a figura. Mas, André relata que tem muita 

dificuldade para realizar esta tarefa por não ter habilidade com os recursos da 

informática. 

• Cenário 3 – Professora de Matemática precisa de material para preparar 
uma aula sobre fração 

A professora Maria Cristina, ministra a disciplina de Matemática no quinto 

ano do ensino fundamental da rede pública. Devido à carência de livros para todos 

os alunos, ela resolveu montar uma apostila sobre fração para que seus alunos 

possam acompanhar o conteúdo. Com base em seu acervo digital e pessoal, a 

professora lê, sintetiza e reescreve o conteúdo fazendo suas adaptações, pois 

apenas parte do conteúdo lhe interessa para montar o seu material. A professora 
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relata que não tem muita experiência com informática, encontrando muita dificuldade 

para reaproveitar as figuras encontradas em seu acervo e montar o novo material. 

• Cenário 4 – Professora de Geografia precisa de material para preparar 
uma aula sobre as regiões do Brasil 

A professora Lurdinha, ministra a disciplina de Geografia no quinto ano do 

ensino fundamental da rede privada. Ela resolveu montar uma apresentação sobre 

as regiões do Brasil para incrementar a sua aula. Para isto, a professora vai ao site 

do Portal do Professor (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html) em busca de 

OA que tratam do assunto. Ao entrar no site, em sua página principal, existe um 

campo para busca, e a professora digita a tag “As regiões do Brasil”. Após clicar no 

botão “Procurar”, nenhum resultado foi retornado. Lurdinha tentou, então, clicar em 

Cursos e Materiais. Uma nova janela abriu, e uma nova opção de busca surgiu. 

Novamente ela usou a tag “As regiões do Brasil”. Foram retornados cerca de 500 

resultados, mas segundo Lurdinha, tudo muito confuso. Difícil de reconhecer o que 

lhe seria útil. Ela acabou desistindo do portal e foi buscar outra opção para preparar 

a sua aula. 

• Como solucionar as dificuldades encontradas nos cenários descritos? 

Para solucionar as dificuldades acima relatadas, surge então a proposta 

da criação e uso da ontologia ONTOER+. Esta ontologia será utilizada para gerar o 

modelo de representação para facilitar a disponibilização de REA de forma 

fragmentada em repositórios específicos, tal como o RECOBA30 (Repositório para 

Compartilhamento de Objetos de Aprendizagem Abertos e Fragmentados). A seguir 

será apresentada uma visão geral do ambiente RECOBA, proposto por Junqueira 

(2015). 

Visão Geral do Ambiente RECOBA 

 O RECOBA é um repositório de Objetos de Aprendizagem que permite a 

publicação e o compartilhamento de Objetos de Aprendizagem em formato aberto e 

                                            
30 http://recoba.hol.es/ 
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fragmentado (JUNQUEIRA e LÓSCIO, 2014). Ele possui todas as características 

definidas pelo conceito de dados abertos, ou seja, de livre acesso para qualquer 

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

seu uso e reúso. Na Figura 5.6 pode-se observar a visão geral do ambiente. 

Figura 5.6 – Visão Geral do Ambiente RECOBA 

 

Fonte: (JUNQUEIRA, 2015) 

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

estes ficam armazenados 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 Consulta, o usuário insere um termo 

para busca e receberá como resultado os OA ou fragmentos de OA que satisfazem 

a sua consulta. No módulo de Publicação, o usuário irá publicar seus objetos no 

repositório. O módulo de Publicação possui dois componentes: Fragmentação e 

Transformação. 

No módulo de Fragmentação, o componente de destaque é a ontologia 

ONTOER+ que é usada como base para a publicação dos OA. O uso da ontologia 

facilita a publicação de OA de forma fragmentada. No módulo de Transformação, o 

objeto de aprendizagem de entrada sofrerá algumas transformações para facilitar a 
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fragmentação e a disponibilização dos fragmentos em diferentes formatos com a 

finalidade de facilitar o reúso do conteúdo. 

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 um artigo qualquer e os fragmentos 

apresentados nas figuras 5.7, 5.8 e 5.9. Na Figura 5.7 são apresentados todos os 

fragmentos de Capítulos gerados pelo documento principal. 

Figura 5.7 – Exemplo de Fragmentos de um OA. 

 

Fonte: (JUNQUEIRA, 2015) 

Na Figura 5.8, destaca-se o capítulo de Introdução e observam-se os 

fragmentos de Seções ou Parágrafos dentro do Capítulo destacado. 
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Figura 5.8 – Exemplo de Fragmentos de um Capítulo do OA. 

 

Fonte: (JUNQUEIRA, 2015) 

E por último, na Figura 5.9, o destaque é para o texto de um dos 

parágrafos do artigo. 

Figura 5.9 – Exemplo do Fragmento de um Parágrafo do OA. 

 

Fonte: (JUNQUEIRA, 2015) 
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A seguir, serão apresentados dois exemplos de uso da ontologia 

ONTOER+, que ilustra o processo de instanciação de um determinado objeto de 

aprendizagem, com foco na relação entre o conteúdo a ser instanciado e a 

ontologia. Estes exemplos não foram instanciados nem persistidos na ontologia. 

Procurou-se representar, através de diagramas, como estas atividades acontecerão 

ao fazer-se uso da ONTOER+. 

Objeto de aprendizagem do tipo Publication 

Na Figura 5.1 podem-se visualizar todas as classes da ontologia 

ONTOER+, nas quais identifica-se facilmente que o objeto de aprendizagem 

Publication possui components. Um componente pode ser um Block (bloco), um 

Appendix (apêndice), uma Bibliography (bibliografia), um Caption (capítulo), um 

Glossary (glossário), um Index (índice), uma Section (seção), um Preface (prefácio) 

ou um in line element (elemento em linha). Um bloco pode ser um Title (título), Table 

(tabela), Figure (figura), Graphic (gráfico), List (lista) ou Paragraph (parágrafo). 

Portanto, um slide pode ter qualquer um dos elementos do bloco. 

O exemplo descrito a seguir ilustra o processo de criação de uma 

instância de um objeto de aprendizagem do tipo Publication. A Figura 5.6 apresenta 

uma página que compõe a publicação utilizada como exemplo e o Quadro 5.3 

apresenta informações adicionais sobre a publicação. Essas informações adicionais 

foram obtidas do artigo e serão representadas em metadados na figura de 

representação da instanciação. Para ilustrar este exemplo, foi considerado o artigo 

apresentado no Apêndice C, item B. 
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Quadro 5.3 – Informações adicionais da publicação a ser instanciada 

Informação� Conteúdo�

Título� What is IEEE Learning Object Metadata - IMS Learning 
Resource Metadata�

Data de criação� 01/05/2005�

Língua oficial English 

Descrição Standards Briefings Series�
What Is...�
What is IEEE Learning Object Metadata / IMS Learning 
Resource Metadata? 

Palavras Chaves� Learning Object, Metadata, IMS Learning, IEE LOM�

Versão atual� 1.0�

Status atual� finalized�

Contribuição 1� Phil Barker – author – 01/05/2005�

Formato� PDF�

Tamanho em bytes� 205824�

Fonte: o autor 

Na Figura 5.10, é possível observar objetos destacados no recorte de uma 

das páginas da publicação, sendo que apenas este recorte será considerado para a 

demonstração. O recorte da página apresenta os objetos Paragraph, ItemizedList e 

Figure. 

Para que a publicação seja descrita pela ontologia, primeiro cria-se uma 

instância, que, no caso desse exemplo, foi denominada “What_is_IEEE_Learning 

_Object Metadata_-_IMS_Learning_Resource_Metadata”. As informações adicionais 

da publicação deverão ser relacionadas a propriedades da ontologia que 

correspondem aos metadados do objeto de aprendizagem. 
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Figura 5.10 – Parte do conteúdo de uma página de uma publicação “What is IEEE 
Learning Object Metadata / IMS Learning Resource Metadata”. 

Fonte: o autor 

Em seguida, deve-se criar a relação entre os objetos que compõem cada 

uma das partes em todas as páginas da publicação e os atributos equivalentes na 

ontologia. A Figura 5.11 apresenta um exemplo de instância do tipo Publication. 

 Foi considerado apenas o recorte dessa página, tendo em vista a 

repetição de objetos da publicação nas demais páginas, o que tornaria ilegível a 

leitura da representação da instância aqui representada através da figura 5.11. 

“What is IEEE Learning Object Metadata / IMS Learning Resource Metadata” é um 

LearningObject do tipo Publication e possui components. 
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Os dados adicionais, apresentados no Quadro 5.3, aparecem como 

metadados da instância criada. Observa-se que a página possui componentes 

(classe Component) e blocos (classe block). A classe block possui um elemento 

Figure, dois elementos Pararaph e um elemento List do tipo ItemizedList. As 

reticências entre o texto de um item indicam que há texto naquele intervalo e que foi 

suprimido para tornar a representação o mais legível possível. Do mesmo modo as 

reticências entre a representação de alguns componentes foi utilizada pelo mesmo 

motivo. 

Figura 5.11 – Instanciação de parte de uma página da apresentação “Introduction to 
Learning Objects” “What is IEEE Learning Object Metadata / IMS Learning Resource 

Metadata”. 

Fonte: o autor 

Objeto de aprendizagem do tipo Slide-Show 

A Figura 5.1, anteriormente apresentada, permite visualizar todas as 

classes da ontologia ONTOER+, deixando claro que o objeto de aprendizagem 

Slide-Show possui slides e um slide possui blocos. Um bloco pode ser um Title 
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(título), Table (tabela), Figure (figura), Graphic (gráfico), List (lista) ou Paragraph 

(parágrafo). Portanto, um slide pode ter qualquer um dos elementos do bloco. 

O exemplo descrito a seguir ilustra o processo de criação de uma 

instância de um objeto de aprendizagem do tipo Slide-Show. A Figura 5.12 

apresenta os slides que compõem a apresentação em slides utilizada como exemplo 

e o Quadro 5.4 apresenta informações adicionais sobre a apresentação. Essas 

informações adicionais foram obtidas da apresentação em slides e serão 

representadas em metadados na figura de representação da instanciação. 

Quadro 5.4: Informações adicionais da apresentação em slides a ser instanciada 

Informação� Conteúdo�

Título� Introduction to Learning Objects�

Autor� Harvi Singh�

Data de criação� 31/05/2001�

Língua oficial Inglês 

Descrição� Presentation on an introduction to learning objects�

Palavras Chaves� Learning Objects, Metadata, Learning Repository�

Versão atual� 1.0�

Status atual� finalized�

Contribuição 1� Harvi Singh – author – 20/05/2001�

Formato� SlideShow�

Tamanho em bytes� 414720�

Fonte: o autor 

Na Figura 5.12, é possível observar objetos destacados no Slide 1 e no 

Slide 6. O Slide 1 possui os objetos Title e Paragraph, enquanto que o Slide 6 possui 

os objetos Title, ItemizedList, Figure e Paragraph. Para ilustrar o uso da ontologia, 

são considerados apenas estes dois slides (Slide 1 e Slide 6). 

Para que a apresentação em slides seja descrita pela ontologia, primeiro 

cria-se uma instância, que, no caso desse exemplo, foi denominada 

“Introduction_To_Learning_Objects”. As informações adicionais da apresentação em 

slides deverão ser relacionadas às propriedades da ontologia que correspondem aos 

metadados do objeto de aprendizagem. 
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Figura 5.12 – Apresentação em slides “Introduction to Learning Objects”. 

Fonte: o autor 

Em seguida, deve-se criar a relação entre os objetos de cada um dos 

slides e os atributos equivalentes na ontologia. A Figura 5.13 apresenta um exemplo 

de instância do tipo slide show. Foram considerados apenas o Slide 1 e o Slide 6, 

tendo em vista a repetição de objetos da apresentação nos demais slides, o que 

tornaria ilegível a leitura da representação da instância criada. As reticências 

indicam que existem slides no intervalo entre o Slide 1 e o Slide 6. “Introduction to 

Learning Objects” é um LearningObject do tipo Slide-Show e possui components. 

Os dados adicionais, apresentados no Quadro 5.4, aparecem como 

metadados da instância criada. Os números 1 e 6 representam os slides 

instanciados que são componentes de uma apresentação. Observe que cada slide 

possui blocos (classe block), onde o Slide 1 possui um elemento Title e seis 

elementos Pararaph e o Slide 6 possui um elemento Title, um elemento Figure, um 

elemento List e dois elementos Paragraph. 
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Figura 5.13 – Instanciação do Slide 1 e do Slide 6 da apresentação “Introduction to 

Learning Objects”. 

Fonte: o autor 

Uma vez que os fragmentos foram criados e a ontologia instanciada, 

pode-se aplicar mecanismos de inferência para facilitar a busca e manipulação de 

conteúdos educacionais. Para a extração de fragmentos mostrados nestes exemplos 

e disponibilizados em repositórios semânticos, mecanismos de inferência podem ser 

utilizados a fim de buscar os recursos desejados. Utilizando um motor de busca, a 

ontologia seria utilizada tanto para facilitar a localização de fragmentos como na 

estruturação de recursos educacionais dos tipos publicação e apresentação em 

slides. Um software também poderá ser desenvolvido utilizando a ontologia 

ONTOER+ e, por meio de plug-ins, fazer inferências na ontologia utilizando motores 

de inferência como Pellet31, por exemplo. 

5.3 Avaliação da Ontologia ONTOER+ 

O processo de avaliação de uma ontologia tem como objetivo verificar se 

uma ontologia expressa corretamente o mundo real de acordo com o seu conceito, 

taxonomia e axiomas. A avaliação de ontologias é um tópico por si só complexo e 

normalmente é medido pela capacidade que a ontologia oferece em responder a um 

conjunto de questões às quais ela pretensamente deveria trazer respostas (GÓMEZ-

                                            
31 https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Pellet 
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PÉREZ et al., 1996). Após a realização da avaliação, garante-se que a ontologia 

corresponde a sua suposta finalidade, de acordo com os documentos de 

especificação de requisitos. 

Avaliar ontologias é uma atividade na qual se torna maior a interação com 

especialistas de domínio e também com os usuários da ontologia. Realizar avaliação 

junto a especialistas de domínio e usuários envolvidos certificará a usabilidade e a 

utilidade da ontologia. O envolvimento de usuários e especialistas poderá avaliar a 

ontologia em relação a sua utilidade, usabilidade e reutilização em outras 

aplicações. 

Em seus trabalhos, BILGIN et al. (2014) e BRIGHT et al. (2012) sugerem a 

técnica de análise por especialistas do domínio como uma forma de avaliar 

ontologias. Já DE ARAÚJO (2003), BAKHSHANDEH et al. (2013), NEFZI et al. 

(2014) e BILGIN et al. (2014) sugerem a técnica de questões de competência a 

serem respondidas pela ontologia. Apesar de em nenhum dos trabalhos os autores 

deixarem claro o método a ser seguido para a realização da validação, as duas 

técnicas sugeridas foram utilizadas em conjunto para realizar a avaliação da 

ontologia ONTOER+. 

A avaliação realizada teve como objetivo identificar se a ontologia 

ONTOER+ consegue alcançar seu objetivo principal que é permitir a disponibilização 

de recursos educacionais (apresentações em slides, livros, apostilas, artigos e 

similares) de forma fragmentada. Ainda pretendeu-se identificar se essa 

disponibilização facilitará o reúso do objeto disponibilizado dessa forma. 

Planejamento 

Para a avaliação, um questionário foi elaborado com questões 

relacionadas à fragmentação de recursos educacionais, além do uso da ontologia. O 

questionário elaborado foi enviado a especialistas do domínio de objetos de 

aprendizagem: pesquisadores, professores e alunos, para que os mesmos 

realizassem a avaliação. No questionário, deu-se ênfase à avaliação da ontologia 
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ONTOER+, consistindo em verificar tecnicamente a ontologia e assegurar que a 

mesma corresponda aos propósitos determinados. 

A elaboração do questionário foi realizada do zero, já que, conforme 

explicado anteriormente, não foi encontrado nenhum trabalho significativo que 

indicasse de forma clara e precisa a avaliação de uma ontologia. As questões foram 

elaboradas, levando-se em consideração que os participantes compreendem o que 

é ontologia e REA. Dessa forma, eles não teriam dificuldade em compreender as 

perguntas sobre o assunto pesquisado. 

Depois de elaborado, o questionário foi disponibilizado na Internet, 

utilizando o serviço forms do Google32. Uma figura com o diagrama de hierarquia da 

ontologia ONTOER+ é apresentada ao participante, com o objetivo de facilitar o 

entendimento da ontologia. Encontra-se no Apêndice C, item A, o questionário na 

íntegra e no formato apresentado online. 

• Hipóteses 

Para a pergunta norteadora desta pesquisa foram definidas hipóteses nula 

e alternativa. 

� Hipótese nula: A fragmentação sugerida pela ONTOER+ para 

disponibilizar recursos educacionais não proporciona a reutilização deles 

de forma satisfatória; e 

� Hipótese alternativa: A fragmentação sugerida pela ONTOER+ para 

disponibilizar recursos educacionais proporciona a reutilização de forma 

satisfatória. 

Contexto e Participantes 

O grupo amostral a ser pesquisado foi formado por pesquisadores, 

professores e alunos. Segundo Flick (2009), a escolha correta do grupo de 
                                            
32 https://www.google.com.br/ 
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participantes possibilita encontrar necessidades específicas da área pesquisada, no 

neste caso recursos educacionais e ontologias. A justificativa para a escolha desse 

grupo, está no fato de que tais profissionais já atuaram ou continuam atuando na 

área pesquisada. Dessa forma, conseguem determinar a pesquisa mostrando as 

reais necessidades existentes ou pontos que requerem ainda maior atenção. 

Os convidados a participarem da pesquisa foram: (i) participantes do 

grupo de pesquisa sobre objetos de aprendizagem da UFC (Universidade Federal do 

Ceará); (ii) pesquisador e estudante de doutorado em computação do CIn (Centro de 

Informática) da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco); (iii) professor 

pesquisador sobre ontologias e objetos de aprendizagem da UNEB (Universidade 

Estadual da Bahia); (iv) professores da FACAPE (Faculdade de Ciências Aplicadas 

e Sociais de Petrolina) e do IF Sertão-PE Campus Petrolina e (v) alunos do curso de 

Licenciatura em Computação do IF Sertão-PE Campus Petrolina. O convite para a 

participação na pesquisa foi feito por meio de e-mail. 

A escolha por participantes pesquisadores, professores e alunos foi feita 

levando-se em consideração a experiência destes com o assunto pesquisado, uma 

vez que a avaliação de uma ontologia não segue os mesmos critérios da avaliação 

de um software aplicativo, onde a avaliação é mais extensa, levando-se em 

consideração vários outros aspectos.  

Os pesquisadores foram escolhidos por estarem participando de projetos 

de pesquisa relacionados com a área de domínio dos recursos educacionais e das 

ontologias. Os professores por serem usuários frequentes de recursos educacionais 

e estarem em efetivo exercício de suas atividades de estudo e pesquisa. E os alunos 

do curso de Licenciatura em Computação foram escolhidos por participarem como 

pesquisadores iniciantes em projetos envolvendo o assunto pesquisado. 

Definição 

Foram definidos os objetivos da avaliação da ontologia ONTER+ e as 

questões de pesquisa, para facilitar a avaliação das respostas aos questionários. 

Estes objetivos foram definidos partindo-se do objetivo principal da ontologia que é 
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promover e facilitar a disponibilização de recursos educacionais de forma 

fragmentada. O pesquisado respondeu questões sobre o perfil dele, para facilitar a 

interpretação dos dados. Ele também respondeu questões sobre a ontologia, após 

contextualização e análise ds diagrama de dependência da ontologia. Julgou-se que 

dessa forma seria suficiente analisar a representação da ontologia. 

• Objetivo geral: Verificar se a fragmentação sugerida pela ONTOER+ para 

disponibilizar recursos educacionais proporciona o reuso dos mesmos de 

forma satisfatória. 

• Objetivos da Pesquisa: 

� Verificar se a fragmentação sugerida para recursos dos tipos publicação e 

apresentação em slides gera fragmentos satisfatórios para gerar um novo 

REA dos tipos publicação e apresentação em slides; e 

� Verificar a aceitação do participante em utilizar a ontologia ONTOER+ 

para disponibilizar recursos educacionais dos tipos publicação e 

apresentação em slides. 

• Objetivos da avaliação: 

 1. Analisar a ontologia ONTOER+ 

     Com o propósito de verificar 

     Com respeito a promover a fragmentação de recursos educacionais 

     Do ponto de vista de pesquisadores, estudantes e professores 

     No contexto de usuários de recursos educacionais e ontologias. 

 2. Analisar a ontologia ONTOER+ 

    Com o propósito de verificar 

    Com respeito a aceitação de sua utilização na tarefa de fragmentação 

    Do ponto de vista de pesquisadores, estudantes e professores 

    No contexto de usuários de recursos educacionais e ontologias. 
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• Questões de Avaliação: 

Foram definidas questões de pesquisa que servirão de base para a 

avaliação das respostas obtidas com a aplicação do questionário. As questões terão 

sua avaliação realizada por meio da análise dos resultados obtidos no questionário 

respondido pelos usuários. 

• Questão de pesquisa 1: Permite gerar fragmentos úteis para uma publicação 

e uma apresentação em slides? 

• Questão de pesquisa 2: Os fragmentos gerados a partir de uma publicação 

ou de uma apresentação em slides são satisfatórios para montar um novo 

REA? 

• Questão de pesquisa 3: Quais as situações que necessitam de 

fragmentação de REA? 

• Questão de pesquisa 4: Existe aceitação no uso da ontologia ONTOER+? 

 

Coleta de dados e Interpretação 

Os dados experimentais foram colhidos para serem analisados e avaliados 

na etapa de interpretação. A coleta foi realizada entre o dia 23 de Março de 2015 e 

16 de abril de 2015. Foram convidados para responder ao questionário, 10 

pesquisadores, 10 professores e 10 alunos, totalizando 30 pessoas, das quais 

apenas 18 responderam ao questionário, sendo 4 pesquisadores, 9 professores e 5 

alunos. 

Os resultados obtidos foram analisados e interpretados oferecendo as 

conclusões sobre a possibilidade de rejeição da hipótese nula. A análise dos dados 

coletados foi feita logo após o término da data final para as respostas, informada aos 
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participantes. As respostas obtidas são apresentas a seguir juntamente com uma 

análise dos resultados obtidos. 

Questão 1: Tipo de usuário. 

4 participantes disseram ser pesquisadores, 9 se identificaram como 

professores e 5 disseram ser alunos. 

Questões 2 e 3: “Já conhecia a definição de ontologia?” e “Caso 

afirmativo, qual nível de conhecimento?”. 

14 participantes já conheciam a definição de ontologia, dos quais 6 

afirmaram possuir conhecimento médio, 3 disseram possuir conhecimento alto, 2 

disseram possuir conhecimento baixo e 3 disseram ter conhecimento muito baixo. 

Os comentários obtidos para essa questão foram: “Trabalho em um projeto de 

pesquisa sobre ontologias para EaD.”, “Sugeri uma ontologia para defender minha 

tese de doutorado.” e “Estou cursando doutorado e pretendo utilizar ontologia para 

defender minha tese.”.  

Pode-se inferir pelas respostas apresentadas pelos participantes que 

77,8% puderam contribuir bastante para a pesquisa porque já pesquisaram ou 

pesquisam sobre o assunto, enquanto apenas 22,2% desconheciam o termo ou o 

assunto. Os gráficos apresentados na Figura 5.14 demonstram os percentuais das 

respostas. 
 

 
Figura 5.14 – Gráficos das questões 2 e 3 do questionário. 

Fonte: o autor 
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Questões 4 e 5: “Já conhecia a definição de REA?” e “Caso afirmativo, 

qual nível de conhecimento?”. 

11 participantes já conheciam a definição de REA, dos quais 4 afirmaram 

possuir conhecimento médio, apenas 1 disse possuir conhecimento alto, 3 disseram 

possuir conhecimento muito alto, 2 afirmaram possuir conhecimento baixo e 1 disse 

ter conhecimento muito baixo. Os comentários obtidos para essa questão foram: 

“Minha tese de doutorado envolveu REA.”, “Durante um trabalho do doutorado 

conheci os REA e desenvolvo um projeto de pesquisa com alunos sobre o assunto.” 

e “Meu projeto de doutorado envolve o uso de REA.”. Na Figura 5.15 estão exibidos 

os gráficos que demonstram os percentuais das respostas. 

Pode-se perceber pelas respostas apresentadas pelos participantes que 

61,1% puderam contribuir bastante para a pesquisa porque já pesquisaram ou 

pesquisam sobre o assunto, enquanto apenas 38,9% desconheciam o termo ou o 

assunto. 

 
Figura 5.15 – Gráficos das questões 4 e 5 do questionário. 

Fonte: o autor 

Questões 6 e 7: “Já utilizou REA em alguma situação?” e “Caso 

afirmativo, descreva a experiência.” 

12 participantes disseram nunca ter utilizado REA em alguma situação e 

apenas 6 afirmaram já ter utilizado REA em alguma sitaução. As experiências 

descritas no uso de REA em alguma situação foram: “Sou professor e utilizo em 

minhas disciplinas.”, “Cursos a distância que atuei como professor.”, “Sou professor 

e sempre utilizo apostilas, livros e apresentações em slides.”, “Criação de livro 

didático.”, “Na criação de livros digitais e textos para materiais didáticos.” e “A 
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experiência foi excelente. Pretendo continuar utilizando e incentivando o uso.”. Na 

Figura 5.16 está apresentado o gráfico que demonstra os percentuais das respostas. 

Figura 5.16 – Gráfico das questões 6 e 7 do questionário. 

Fonte: o autor 

Questões 8 e 9: “Já utilizou ontologia em alguma aplicação?” e “Caso 

afirmativo, descreva a experiência.”. 

14 participantes disseram nunca ter utilizado ontologia em alguma 

aplicação e apenas 4 afirmaram já ter utilizado ontologia em alguma situação. As 

experiências descritas no uso de REA em alguma situação foram: “Excelente, 

contribui muito para a aprendizagem.”, “Projeto de pesquisa sobre análise de 

fóruns.”, “Estou trabalhando no desenvolvimento de uma ontologia para apoio à 

ação tutorial em fóruns de Licenciaturas da UAB.” e “Ao estudar ontologias fiz uso de 

algumas ontologias de exemplos.”. Na Figura 5.17 pode-se ver os gráficos que 

demonstram os percentuais das respostas. 
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Figura 5.17 – Gráfico das questões 8 e 9 do questionário. 

Fonte: o autor 

Questão 10: Permite gerar fragmentos úteis para uma publicação (artigo, 

livro, apostila e similares)? 

1 participante concorda parcialmente, 4 participantes concordam e 13 

deles concordam totalmente. Os gráficos apresentados na Figura 5.18 demonstram 

os percentuais das respostas. 

Pode-se perceber, através das respostas apresentadas pelos 

participantes, que o fato da maioria concordar totalmente que a ontologia permite 

gerar fragmentos úteis para uma publicação, é um forte indicativo para a aceitação 

da mesma em situações que exigam fragmentação. 

Figura 5.18 – Gráfico da questão 10 do questionário. 

Fonte: o autor 
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Questão 11: Permite gerar fragmentos úteis para uma apresentação em 

slides? 

1 participante disse concordar parcialmente, 4 concordaram e 13 

concordaram totalmente. Na Figura 5.19 estão exibidos os gráficos que demonstram 

os percentuais das respostas. 

Pode-se perceber, através das respostas apresentadas pelos 

participantes, que o fato da maioria concordar totalmente que a ontologia permite 

gerar fragmentos úteis para uma apresentação em slides, é um forte indicativo para 

a aceitação da mesma em situações que exigam fragmentação. 

Figura 5.19 – Gráfico da questão 11 do questionário. 

Fonte: o autor 

Questão 12: Os fragmentos gerados a partir de uma publicação (artigo, 

livro, apostila e similares) serão satisfatórios para montar um novo REA? 

1 participante discordou, 1 participante concordou parcialmente, 3 

participantes concordaram e 13 disseram concordar totalmente. Na Figura 5.20 

pode-se ver o gráfico que demonstra os percentuais das respostas. 

Analisando as respostas e tendo a maioria dos participantes concordando 

totalmente que os fragmentos gerados a partir de uma publicação serão satisfatórios 

para montar um novo REA, pode-se afirmar que os fragmentos gerados pela 

ontologia, permitirá montar um novo REA. 
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Figura 5.20 – Gráfico da questão 12 do questionário. 

Fonte: o autor 

Questão 13: Os fragmentos gerados a partir de uma apresentação em 

slides serão satisfatórios para montar um novo REA? 

1 participante discordou, 2 concordaram parcialmente, 4 concordaram e 

11 participantes disseram concordo totalmente. Os gráficos apresentados na Figura 

5.21 demonstram os percentuais das respostas.  

Analisando as respostas e tendo a maioria dos participantes concordando 

totalmente que os fragmentos gerados a partir de uma apresentação em slides serão 

satisfatórios para montar um novo REA, pode-se afirmar que os fragmentos gerados 

pela ontologia, permitirá montar um novo REA. 

Figura 5.21 – Gráfico da questão 13 do questionário. 

Fonte: o autor 
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Questões 14 e 15: “Você usaria a ontologia ONTOER+ em situações que 

necessitem de fragmentação de REA?” e “Em quais situações utilizaria a ontologia 

ONTOER+?”. 

Todos os 18 participantes afirmaram que usariam a ontologia ONTOER+ 

em situações que necessitem de fragmentação de REA. 8 participantes utilizariam 

para disponibilizar publicações (livros, apostilas, artigos e similares) de forma 

fragmentada, 1 para disponibilizar apresentações em slides de forma fragmentada e 

9 para disponibilizar publicações e apresentações em slides de forma fragmentada. 

Na Figura 5.22 estão exibidos os gráficos que demonstram os percentuais das 

respostas. 

Como todos os participantes disseram utilizar a ontologia ONTOER+ em 

situações que necessitem de fragmentação de REA, permite-se afirmar que existe 

uma grande aceitação no uso da ontologia. 

Figura 5.22 – Gráfico das questões 14 e 15 do questionário. 

Fonte: o autor 
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Questão 16: Você recomendaria a ontologia ONTOER+ para outras 

pessoas disponibilizarem seus objetos de aprendizagem? 

Todos os 18 participantes responderam que recomendariam a ontologia 

ONTOER+ para outras pessoas disponibilizarem seus objetos de aprendizagem. Na 

Figura 5.23 está apresentado o gráfico que demonstra os percentuais da resposta.  

Como a grande maioria disse recomendar o uso da ontologia ONTOER+ 

para outras pessoas disponibilizar seus objetos de aprendizagem, entende-se que o 

uso da ontologia é viável. 

Figura 5.23 – Gráfico da questão 16 do questionário. 

Fonte: o autor 

Questões 17 e 18: “Caso tenha realizado experiência anterior com outra 

ontologia, poderia migrar para ONTOER+?” e “Caso afirmativo, apresente o motivo.” 

Obteve a resposta sim de 12 dos participantes da pesquisa, com os 

seguintes motivos para migração: 8 disseram que migrariam para Disponibilizar 

publicações (livros, apostilas, artigos e similares) de forma fragmenta e 4 migrariam 

para disponibilizar publicações e apresentações em slides de forma fragmentada. Na 

Figura 5.24 podem-se ver os gráficos que demonstram os percentuais das 

respostas. 
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A maioria disse migrar para a ONTOER+ para disponibilizar publicações e 

apresentações em slides, razão pela qual permite-se afirmar que o uso da ontologia 

é viável. 

 
 

Figura 5.24 – Gráfico das questões 17 e 18 do questionário. 

Fonte: o autor 

É importante apresentar um resultado que foi muito útil para nortear a 

análise aqui descrita. O número de participantes que conhecem tanto ontologia 

quanto recursos educacionais totalizaram 11, representando 61,11% sobre os 18 

participantes totais. Com mais da metade conhecendo dos temas básicos da 

pesquisa (recursos educacionais e ontologias), deduz-se que as respostas 

conferidas às questões analisadas correspondem ao que verdadeiramente pensam 

os participantes. Com isso pode-se afirmar que disponibilizar REA de forma 

fragmentada contribuirá para facilitar o uso e o reuso de tais recursos. 

Após análise e interpretação dos resultados obtidos, passou-se a buscar 

as respostas para as quatro questões de pesquisa que foram definidas, conforme se 

segue. 

• Questão de pesquisa 1: Permite gerar fragmentos úteis para uma publicação 

e uma apresentação em slides? 

Sim, pois a maioria dos participantes disse concordar totalmente ou 
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concordam que a ontologia permite gerar fragmentos úteis para uma publicação e 

uma apresentação em slides. 

• Questão de pesquisa 2: Os fragmentos gerados a partir de uma publicação 

ou de uma apresentação em slides são satisfatórios para montar um novo 

REA? 

Sim, pois a maioria dos participantes disse concordar totalmente ou 

concordam que Os fragmentos gerados a partir de uma publicação ou apresentação 

em slides são satisfatórios para montar um novo REA. 

•••• Questão de pesquisa 3: Quais as situações que necessitam de 

fragmentação de REA? 

Disponibilizar publicações e apresentações em slides de forma 

fragmentada foram as situações escolhidas pela maioria dos participantes da 

pesquisa. Nenhum dos participantes indicou outro REA com necessidade de 

fragmentação. 

• Questão de pesquisa 4: Existe aceitação no uso da ontologia ONTOER+? 

Sim, pois a grande maioria dos participantes recomendaria a ontologia 

ONTOER+ para outras pessoas disponibilizarem seus objetos de aprendizagem. 

Além disso, um grande número de participantes que disse ter realizado experiência 

anterior com outra ontologia, afirmou que poderiam migrar para a ontologia 

ONTOER+. 

Ainda com a análise e interpretação dos resultados foram obtidas algumas 

conclusões sobre a possibilidade de rejeição da hipótese nula. Concluiu-se que a 

fragmentação sugerida pela ONTOER+ para disponibilizar recursos educacionais, 

proporciona a reutilização deles de forma satisfatória. A rejeição da hipótese nula 

fica bem clara nas respostas as questões de pesquisa, onde todas elas foram 
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positivas, uma vez que a maioria dos participantes afirmou que usaria e indicaria a 

ontologia ONTOER+. 

A partir da rejeição da hipótese nula e das respostas dadas pelos 

participantes da avaliação da ontologia ONTOER+, pode-se afirmar que houve uma 

aprovação da ontologia. E ainda afirmar que, com a fragmentação sugerida, os 

usuários ficarão mais satisfeitos ao buscarem por recursos educacionais. 

Com 22,2% dos participantes sendo conhecedores dos temas básicos da 

pesquisa (recursos educacionais e ontologias), onde 3 são participantes 

pesquisadores e apenas 1 é professor, pode-se afirmar que a ontologia ONTOER+ 

poderá vir a auxiliar no uso e no reúso de recurso educacionais por parte de 

professores e alunos. Este percentual foi obtido analisando-se o tipo de participante 

com as respostas dadas para as questões 2 (Já conhecia a definição de ontologia?) 

e 4 (Já conhecia a definição de REA?). Esse número torna-se bastante expressivo 

nessa amostra, tendo em vista que os participantes são conhecedores de recursos 

educacionais e ontologias, reforçando a conclusão de que a ontologia vem a atender 

ao que ela se propõe, uma vez que o perfil dos participantes é considerado 

adequado ao estudo em questão. 

5.4 Considerações Finais 

Neste capítulo apresentou-se a descrição da ontologia ONTOER+ de 

forma mais detalhada, com a apresentação das classes e suas propriedades de tipo 

de dados e também as propriedades de objeto. Cenários de casos de uso da 

ontologia também foram apresentados, nos quais situações reais da necessidade 

por recursos educacionais fragmentados foram relatadas. A forma como foi feita a 

avaliação da ontologia ONTOER+, bem como os resultados da avaliação, também 

foram apresentados. 
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6. Conclusões 
Este capítulo apresenta as considerações finais do trabalho realizado, 

dentre elas são discutidos os desafios encontrados na execução desta dissertação, 
trabalhos futuros e as contribuições obtidas com o trabalho. 

�

6.1 Contribuições 

Neste trabalho procurou-se uma forma de estruturar REA no sentido de 

facilitar sua utilização e reúso com o uso de ontologia. Foi apresentado o processo 

de desenvolvimento da ontologia ONTOER+, que permite disponibilizar REA de 

forma fragmentada, contribuindo, dessa forma, para a reutilização de objetos de 

aprendizagem disponibilizados em formato aberto. A ontologia ONTOER+ é uma 

extensão da ontologia ONTOER, proposta por Amorim et al. (2012), que oferece 

meios para a representação, de forma fragmentada, de REA do tipo livro. 

Como metodologia de desenvolvimento da ontologia ONTOER+, foi 

utilizada a Methontology, com o intuito de facilitar o desenvolvimento da ontologia e 

também garantir uma documentação adequada das principais atividades e artefatos 

gerados. Como vantagens do uso da metodologia, identificou-se que as atividades 

iniciais de especificação e conceitualização auxiliam na produção de artefatos 

capazes de melhor conduzir a construção da ontologia desejada. 
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Com a Methontology, verificou-se que a ontologia ONTOER, sugerida em 

Amorim et al. (2012), necessitava de algumas melhorias para que seja possível seu 

uso com outros tipos de REA fragmentados e não apenas livro. Neste caso propôs-

se como melhorias em ONTOER implementadas na ontologia ONTOER+, o 

seguinte: 

• A disponibilização de publicações (artigos, livros, apostilas e similares) de 

forma fragmentada: prefácio, índice, capítulo, seção, parágrafo, tabela, 

gráfico, figura, nota de rodapé, listas de itens, apêndice e bibliografia; 

• A disponibilização de apresentações em slides de forma fragmentada: figura, 

tabela, gráfico, parágrafo e lista de itens; e 

• Descrição de determinados conceitos de forma independente de hierarquia, 

por observar que nem todos os REA são fragmentados seguindo o mesmo 

padrão de um livro. Considerando, por exemplo, o conceito Block, um REA do 

tipo áudio tem blocos com características diferentes de um REA do tipo 

Publication. 

Ainda neste trabalho, procurou-se mostrar cenários de casos de uso, 

destacando-se as dificuldades de determinados usuários usarem fragmentos de 

objetos de aprendizagem. Foi sugerida uma proposta para a solução dos problemas 

encontrados pelos usuários, com a utilização da ontologia ONTOER+ por um 

repositório de REA. 

Também foi apresentada a dificuldade em encontrar uma metodologia 

para avaliação da ontologia criada. Na pesquisa realizada por métodos e formas de 

se realizar a avaliação, não foi identificado um modelo válido, no qual estivesse 

definido de forma clara e precisa o método utilizado. Para a avaliação da ONTOER+, 

foi realizado um questionário, criado de forma adhoc, com convidados a respondê-lo 

sendo especialistas e usuários no domínio de ontologias e REA. 

Como contribuição deste trabalho, espera-se que disponibilizar REA de 

forma fragmentada venha a facilitar sua reutilização, considerando que, no geral, os 

aplicativos não permitem ao usuário fazer uso facilmente de partes de um recurso 

disponibilizado, como é o caso de arquivos em PDF. O método de avaliação 
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apresentado também pode ser considerado como uma contribuição para a etapa de 

avaliação de uma ontologia. 

6.2 Desafios e Limitações 

O primeiro desafio para o desenvolvimento deste trabalho está 

relacionado com as buscas realizadas por trabalhos relacionados ao tema deste 

trabalho, objetos de aprendizagem e ontologias. Todas as pesquisas por trabalhos 

relacionados foram baseadas em cinco motores de busca com o processo de 

filtragem parametrizado. Dessa forma, é possível que estudos relevantes possam ter 

ficado de fora dessa filtragem inicial, uma vez que cada motor de busca tem suas 

próprias regras para apresentação e classificação dos artigos, e isso independe dos 

parâmetros de filtragem aplicados. 

Outros fatores também podem ser destacados pela não inclusão de 

trabalhos relevantes. Um destes fatores é que estudos recentes podem ainda não 

terem sido indexados pelos motores pesquisados. A construção das regras do 

processo de filtragem, por ser baseada em palavras-chaves e palavras sinônimas 

não mensuradas, ou a utilização de palavras diferentes pelos autores dos artigos 

podem ter levado a não captura de estudos relevantes. A realização da busca 

manual buscou minimizar esse problema e cobriu os anais de conferências além de 

periódicos relevantes para a área. Alguns motores de busca utilizados na pesquisa 

apresentaram restrições para download de alguns estudos, nos quais alguns artigos 

não puderam ser baixados. Para análise desses artigos foi feita apenas a leitura dos 

resumos. 

Em relação as limitações deste trabalho, destaca-se o método utilizado 

para a avaliação da ontologia proposta e o pequeno número de participantes 

considerados no processo de avaliação. Pode-se citar também o fato da análise dos 

resultados da avaliação ter sido realizada por apenas um pesquisador. Acredita-se 

que a aplicação de um método para avaliação de ontologias mais consolidado, 

aliado a um número maior de participantes no processo de avaliação, possibilitaria 

uma avaliação mais eficaz da ontologia proposta, contribuindo, dessa forma, para a 

indicação de possíveis melhorias na ONTOER+. 
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6.3 Trabalhos Futuros 

É importante ressaltar que este trabalho pode ser um ponto de partida 

para outras pesquisas. Eventuais problemas, tais como, uma fragmentação 

indesejada de um determinado recurso, não foram abordados aqui. Dessa forma, 

pesquisas mais aprofundadas, com o objetivo de solucionar situações não 

levantadas, ainda são necessárias. 

Além disso, pesquisas podem ser realizadas no sentido de tratar 

problemas mais complexos, como a representação de REA obtidos a partir de um 

chat com texto e áudio em interações diversas, tais como em uma aula na 

modalidade a distância ou em uma entrevista. 

Outro trabalho futuro consiste em prosseguir o estudo de objetos de 

aprendizagem do tipo publicação e apresentação em slides com o intuito de 

identificar relações, restrições e axiomas que permitam a descrição desses tipos de 

recurso de forma mais precisa. Dessa forma, a ontologia construída ganhará uma 

dimensão mais próxima daquela idealizada para o uso e reúso desse tipo de objetos 

de aprendizagem. Essa possibilidade poderá gerar um sistema mais eficiente do 

ponto de vista da recuperação da informação. 

Analisar a relevância da busca semântica, definindo regras de inferência e 

fazendo uso de mecanismos de inferência, a fim de buscar conhecer os algoritmos 

mais eficientes para deduções a partir de seus formalismos, também é outro 

trabalho futuro.  

Outro ponto importante está relacionado à avaliação de ontologias. 

Sugere-se uma investigação mais aprofundada para se descobrir um modelo válido 

para a avaliação de ontologias, com o intuito de se definir parâmetros e aspectos 

que possam ser avaliados para que uma ontologia possa ser considerada válida. 
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Apêndice A 
 
Este apêndice apresenta quadros utilizados para o melhor entendimento 

do conteúdo apresentado no capítulo 2 desta dissertação, que descreve sobre o 
referencial teórico. 

A. Quadros dos metadados dos objetos de aprendizagem de acordo com o 
padrão LOM 

Quadro A.1 – Categoria General do esquema de metadados LOM. 

Elemento� Descrição�

1 General� Agrupa informações gerais que descrevem os OA como um 
todo.�

1.1 Identifier� É identificador único do objeto de aprendizagem, e é 
composto por dois sub-elementos: 

1.1.1 Catalog� Informa o nome da identificação ou esquema de catalogação 
para essa entrada. 

1.1.2 Entry� o valor do identificador com a identificação ou esquema de 
catalogação que identifica esse objeto de aprendizagem, por 
exemplo “ ”. 

1.2 Title� Nome do Objeto de Aprendizagem. 

1.3 Language� Idioma utilizado no objeto de aprendizagem para se 
comunicar com o usuário. 

1.4 Description� Descrição textual sobre o objeto de aprendizagem. 

1.5 Keyword� Palavra-chave ou uma frase descrevendo o tópico ou 
assunto do objeto de aprendizagem. 

1.6 Coverage� Contexto ou escopo do OA, informa a época, cultura, 
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Elemento� Descrição�

geografia ou região para a qual este objeto de aprendizagem 
se aplica. 

1.7 Structure� Base da estrutura organizacional do objeto de aprendizagem. 
Os valores desse metadado podem ser: “atomic”, “collection”, 
“networked”, “hierarchical” ou “linear”. 

1.8 Aggregation Level� A granularidade funcional do objeto. O nível de agregação 
pode ter os seguintes valores: “1”, “2”, “3” ou “4”. 

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Quadro A.2�F Categoria Life Cycle do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

2 Life Cycle� Reúne as características relacionadas com a história e o 
estado atual do objeto de aprendizagem e como estas têm 
afetado o objeto durante a sua evolução.�

2.1 Version� A edição do Objeto de Aprendizagem, por exemplo: “v1.0”, 
“1.1.alpha”.�

2.2 Status� O estado ou condição do OA. Pode possuir os seguintes 
valores: “draft”, “revised”, “final” ou “unavailable”.�

2.3 Contribute� As entidades (pessoas, organizações) que contribuíram para 
o estado do OA durante seu ciclo de vida, por exemplo, quem 
criou, quem publicou, alterou.�

2.3.1 Role� É o tipo de contribuição. O valor desse metadado pode ser: 
“author”, “publisher”, “unknown”, “initiator”, “terminator”, 
“validator”, “editor”, “graphical designer”, “technical 
implementer”, “content provider”, “technical validator”, 
“educational validator”, “script writer”, “instructional designer” 
ou “subject matter expert”.�

2.3.2 Entity� Identificação e informações sobre entidades, que 
contribuíram para a existência do OA.�

2.3.3 Date� A data da contribuição, ou seja, dia, mês, ano em que o 
objeto foi criado, modificado, publicado.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Quadro A.3�F Categoria Meta-Metadata do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

3 Meta-Metadata� Provê informações sobre a instância de metadados e a grupa 
os seguintes elementos de dados:�

3.1 Identifier� É um identificador único que identifica o registro do 
metadado, possui dois sub-elementos de dados:�

3.1.1 Catalog� O nome da identificação ou de quem indicou o registro do 
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Elemento� Descrição�

metadado, esquema de catalogação para essa entrada.�

3.1.2 Entry� O valor do identificador com a identificação ou esquema de 
catalogação que designa ou identifica esse objeto de 
aprendizagem.�

3.2 Contribute� As entidades (pessoas, organizações) que contribuíram para 
o estado do OA durante seu ciclo de vida, por exemplo, quem 
criou, quem publicou, alterou o OA.�

3.2.1 Role� É o tipo de contribuição ou o papel exercido sobre o OA. Os 
valores desse metadado podem ser “creator” ou “validator”.�

3.2.2 Entity� Identificação e informações sobre entidades, que 
contribuíram para a existência do OA. Esse metadado 
contém nome, cargo, email e telefone.�

3.2.3 Date� A data da contribuição, dia, mês e ano em que o objeto foi 
criado, modificado ou publicado.�

3.3 Metadata Schema� O nome e a versão da especificação de autoria usada para 
criar a instância do metadado, por exemplo “LOMv1.0”.�

3.4 Language� O idioma no qual a instância de metadados é informada.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Quadro A.4�F Categoria Technical do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

4 Technical� Agrupa as características e os requisitos técnicos do objeto 
de aprendizagem. Seus elementos de dados são:�

4.1 Format� Especifica o formato físico do OA, indica qual o software 
necessário para acessar o OA.�

4.2 Size� Especifica o tamanho do objeto de aprendizagem em bytes, é 
representado como um valor decimal (base 10). Este 
elemento de dado obrigatoriamente se refere ao tamanho 
atual do OA. Se o OA é compactado, então este elemento de 
dado deve se referir ao tamanho do arquivo compactado.�

4.3 Location� Indica o local onde o OA descrito pela instância de 
metadados está localizado fisicamente. Pode ser uma string 
que é utilizada para acessar o OA, e.g. URL (Universal 
Resource Locator), ou um método que indica o local onde se 
encontra o OA, e.g. URI (Universal Resource Identifier).�

4.4 Requirement� Descreve a capacidade técnica necessária para o uso do OA, 
é sub-dividido nos seguintes elementos de dados:�

4.4.1 OrComposite� Agrupamento de múltiplos requisitos, esse elemento de dado 
é satisfatório quando pelo menos um dos requisitos é 
preenchido, e é formado por:�

4.4.1.1 Type� A tecnologia necessária para usar o OA, por exemplo, o 
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Elemento� Descrição�

software, hardware, network, etc. Pode possuir os seguintes 
valores “operating system” ou “browser”.�

4.4.1.2 Name� O nome da tecnologia necessária para uso do OA. Os 
valores desse metadados podem ser: a) se 4.4.1.1  Type = 
“operating system”: “pc-dos”, “ms-windows”, “macos”, “unix”, 
“multi-os” ou “none”; b) se 4.4.1.1  Type = “browser”: “any”, 
“netscape communicator”, “ms-internet explorer”, “opera” ou 
“amaya”.�

4.4.1.3 Minimum 
Version�

A versão mínima necessária para o uso do OA, por exemplo 
“4.2”.�

4.4.1.4 Maximum 
Version�

A versão mais atual possível necessária para o uso do OA, 
por exemplo “6.0”.�

4.5 Installation 
Remarks�

Descrição de como instalar esse OA. Por exemplo, 
“Descompacte o arquivo zipado e abra o arquivo ‘index.html’ 
em seu navegador”.�

4.6 Other Platform 
Requirements�

Informações sobre outros softwares e hardwares 
necessários. Este elemento de dado serve para descrições 
de requisitos que não podem ser definidos no elemento de 
dado 4.4 Technical.Requirement.�

4.7 Duration� Determina o tempo de duração da execução do OA. Este 
elemento de dado é útil para sons, filmes ou animações.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Quadro A.5�F Categoria Educational do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

5. Educational� Reúne as características educacionais e pedagógicas do 
objeto de aprendizagem. Os elementos de dados que 
compõem esta categoria são:�

5.1 Interactivity Type� Modo de aprendizagem predominante no uso do OA. Esse 
metadado pode ter os seguintes valores: “active”, “expositive” 
ou “mixed”.�

5.2 Learning Resource 
Type�

Define o tipo específico do recurso do OA. O tipo mais 
dominante deve ser declarado primeiro. Os valores possíveis 
para esse metadado são: “exercise”, “simulation”, 
“questionnaire”, “diagram”, “figure”, “graph”, “index”, “slide”, 
“table”, “narrative text”, “exam”, “experiment”, “problem 
statement”, “self assessment” ou “lecture”.�

5.3 Interactivity Level� O grau de interatividade que caracteriza o OA. Nesse 
contexto, interatividade se refere ao grau em que o aluno 
pode influenciar no aspecto ou no comportamento do OA. 
Pode ter os seguintes valores: “very low”, “low”, “medium”, 
“high” ou “very high”.�

5.4 Semantic Density� Especifica o grau de concisão de um OA. A densidade 
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Elemento� Descrição�

semântica de um OA pode ser estimada em termos de 
tamanho, amplitude, ou em casos de vídeo, ou áudio, em 
duração, tempo. Seus valores podem ser: “very low”, “low”, 
“medium”, “high” ou “very high”.�

5.5 Intended End User 
Role�

Define o principal usuário para qual o OA foi projetado. Pode 
possuir os seguintes valores “teacher”, “author”, “learner” ou 
“manager”.�

5.6 Context� Caracteriza o ambiente onde o aprendizado e o uso do OA 
será realizado. Esse metadado pode ter os seguintes valores 
“school”, “higher education”. “training” ou “other”.�

5.7 Typical Age Range�Indica a idade ideal para o uso do OA, que difere da idade 
cronológica. Pode ser especificado a idade exata, ou 
intervalos de idade.�

5.8 Difficulty� Define o nível de dificuldade para se trabalhar com o OA. 
Possui os seguintes valores: “very easy”, “easy”, “medium”, 
“difficult” ou “very difficult”.�

5.9 Typical Learning 
Time�

Define o tempo característico ou aproximado que o aluno 
despende para estudar o OA.�

5.10 Description� Descreve comentários sobre como este OA pode ser 
utilizado.�

5.11 Language� Especifica o idioma utilizado pelo usuário para aprender o 
OA.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Quadro A.6�F Categoria Rights do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

6 Rights� Descreve as propriedades intelectuais e condições de uso 
para o objeto de aprendizagem, e possui os seguintes 
elementos de dados:�

6.1 Cost� Define se o uso do objeto de aprendizagem requer 
pagamento. Os valores possíveis para esse metadado são 
“yes” ou “no”.�

6.2 Copyright and 
Other Restrictions�

Especifica os direitos autorais ou outras restrições que são 
aplicadas ao uso do objeto de aprendizagem. Os valores 
possíveis para esse metadado são “yes” ou “no”.�

6.3 Description� Define comentários sobre as condições de uso do OA.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 
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Quadro A.7�F Categoria Relation do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

7 Relation� Agrupa características que definem o relacionamento entre o 
objeto de aprendizagem e demais objetos de aprendizagem 
relacionados.�

7.1 Kind� Natureza das relações entre o OA e o objetivo do OA. Os 
valores para esse metadado podem ser “ispartof”, “haspart”, 
“isversionof”, “hasversion”, “isformatof”, “hasformat”, 
“references”, “isreferencedby”, “isbasedon”, “isbasisfor”, 
“requires” ou “isrequiredby”.�

7.2 Resource� Identifica o OA alvo ao qual esta relação se refere.�

7.2.1 Identifier� Um identificador único que identifica o OA alvo.�

7.2.1.1 Catalog� O nome ou designador da identificação ou esquema de 
catalogação da entrada, um esquema de metadados.�

7.2.1.2 Entry� O valor do identificador com a identificação ou esquema de 
catálogo que designa ou identifica o OA alvo, uma string 
específica de namespace.�

7.2.2 Description� Descreve o OA alvo.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Quadro A.8�F Categoria Annotation do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

8 Annotation� Provê os comentários sobre o uso educacional do objeto de 
aprendizagem, além de prover informações de quando e por 
quem os comentários foram criados. Possui 3 elementos de 
dados:�

8.1 Entity� Entidade, pessoa ou organização que criou o comentário.�

8.2 Date� A data em que o comentário foi criado.�

8.3 Description� Texto descrevendo a experiência, a sugestão de quem usou 
o OA.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

Quadro A.9�F Categoria Classification do esquema de metadados LOM.�

Elemento� Descrição�

9 Classification� Descreve o objeto de aprendizagem em relação a um 
sistema de classificação em particular e é composta pelos 
elementos de dados:�

9.1 Purpose� O objetivo desse metadado dentro da classificação. Pode 
conter os seguintes valores “discipline”, “idea”, “prerequisite”, 
“educational objective”, “accessibility”, “restrictions”, 
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Elemento� Descrição�

“educational level”, “skill level”, “security level” ou 
“competency”.�

9.2 Taxon Path� Define um caminho taxonômico em um sistema específico de 
classificação. Cada nível sucessor é um refinamento na 
definição do nível antecessor. Pode haver caminhos 
diferentes, na mesma ou em diferentes classificações, os 
quais descrevem as mesmas características. É subdividido 
nos seguintes elementos de dados:�

9.2.1 Source� O nome do sistema de classificação. Este elemento de dado 
pode usar uma taxonomia reconhecida oficialmente ou uma 
taxonomia definida pelo usuário.�

9.2.2 Taxon� Um termo particular em uma taxonomia. Uma taxonomia é 
um nodo que tem um label ou um termo definido, composto 
por 2 elementos de dados:�

9.2.2.1 Id� O identificador da taxonomia, tal como um número ou 
combinação de letras fornecidas pela fonte da taxonomia.�

9.2.2.2 Entry� Define uma descrição textual da taxonomia.�

9.3 Description� Descrição do OA relativo ao estado 9.1 
Classification.Purpose da classificação específica.�

9.4 Keyword� Palavras-chave e frases descritivas do OA relativas ao 
estado 9.1 Classification.Purpose dessa classificação 
específica, tal como acessibilidade, segurança, nível, etc.�

Fonte: http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html. 

�

�

�
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Apêndice B 
 

Este apêndice apresenta os artefatos gerados durante a execução das 
atividades propostas pela metodologia utilizada para o desenvolvimento da 
ontologia. Maiores informações sobre os artefatos aqui apresentados, podem ser 
obtidas no Capítulo 4 desta dissertação, que apresenta o uso da metodologia 
METHONTOLOGY para o desenvolvimento da ontologia. 

A. Documento de Especificação da Ontologia 

 

Documento de especificação da ontologia�

 

Domínio: Objeto de aprendizagem�

Data: 06/06/2014�

Conceituado por: Ubirajara Santos Nogueira�

Implementado por: Ubirajara Santos Nogueira�

Propósito:�

Especificação de uma ontologia para representação de objetos de aprendizagem 

fragmentados do tipo publicação e apresentação em slides. A otologia poderá para 

ser utilizada por usuários que desejam disponibilizar seus objetos de aprendizagem 

de forma fragmentada e também para facilitar a busca por fragmentos de objetos de 

aprendizagem.�

Dois são os tipos de usuários que farão uso dos objetos de aprendizagem: o autor 



132 
 
 
do objeto e o interessado em seu uso, onde o autor de um objeto poderá estar 

interessado no uso de outros objetos. Imaginemos um professor (autor) que 

confecciona uma determinada apostila para usar em suas aulas e deseja 

disponibilizá-la para seus alunos. Ele fará a disponibilização da mesma de forma 

fragmentada para uso pelo grupo de alunos de sua disciplina. Um determinado aluno 

(interessado) poderá baixar a apostila inteira, apenas um capítulo ou até mesmo 

simplesmente um parágrafo. Um pesquisador (interessado) que deseje apenas uma 

figura da referida apostila também poderá baixar somente a figura desejada, ou seja, 

não será necessário trazer todo o conteúdo da apostila para seu computador, 

gerando tráfego na rede e acumulando material desnecessário em seu computador. 

Ainda pode-se imaginar um palestrante (autor) que disponibiliza a apresentação de 

sua palestra de forma fragmentada. Se um determinado ouvinte (interessado) 

desejar usar uma parte apenas de um slide da referida apresentação como figura, 

tabela, itens, texto ou título, poderá baixá-la assim como o pesquisador citado 

anteriormente.�

Nível de formalidade: semi-formal�

Escopo:�

• Permitir disponibilizar publicações (artigos, livros, apostilas e similares) de 

forma fragmentada: prefácio, índice, capítulo, seção, parágrafo, tabela, 

gráfico, figura, lista, nota de rodapé, palavras estrangeiras, listas de itens, 

apêndice e bibliografia;�

• Permitir disponibilizar apresentações em slides de forma fragmentada: figura, 

tabela, itens, texto, título;�

• Permitir a recuperação de fragmentos de publicações (artigos, livros, apostilas 

e similares);�

• Permitir a recuperação de fragmentos de uma apresentação em slide.�

Fontes de Conhecimento:�

• Artigos, dissertações e teses publicadas em portais da Internet voltados para 

publicações científicas;�

• Consulta a especialistas do domínio;�

• Consulta ao IEEE-LOM para conhecimento do padrão LOM para definição de 

metadados para objetos de aprendizagem;�

• Consulta ao DocBook, especificação que orienta a criação de documentos 

diversos, dentre eles livros.�
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B. Dicionário de Dados 

Concept Name� Origin� Acronym�Description� Instance Attributes�

Learning Object� LOM� LO� Learning objects are digital tools or 
resources which may be used and reused to 
support learning. Such resources may 
include videos, images, hypertext, 
presentation slides, or any digital artifact that 
can be used, reused and referenced during 
learning.�

annotation_Description 
annotation_Entity 
classification_Description 
classification_Keyword 
classification_Purpose 
classification_TaxonPath_Source 
classification_TaxonPath_Taxon_Entry 
classification_TaxonPath_Taxon_Id 
educational_Context 
educational_Description 
educational_Difficulty 
educational_IntendedEndUserRole 
educational_InteractivityLevel 
educational_InteractivityType 
educational_Language 
educational_LearningResourceType 
educational_SemanticDensity 
educational_TypicalAgeRange 
educational_TypicalLearningTime 
general_AggregationLevel 
general_Coverage 
general_Description 
general_Identifier_Catalog 
general_Identifier_Entry 
general_Keyword 
general_Language 
general_Structure 
general_Title 
lifeCycle_Contribute_Date 
lifeCycle_Contribute_Entity 
lifeCycle_Contribute_Role 
lifeCycle_Status 
lifeCycle_Version 
meta-Metadata_Contribute_Date 
meta-Metadata_Contribute_Entity 
meta-Metadata_Contribute_Role 
meta-Metadata_Identifier_Catalog 
meta-Metadata_Identifier_Entry 
meta-Metadata_Language 
meta-Metadata_MetadataSchema 
relation_Kind 
relation_Resource_Description 
relation_Resource_Identifier_Catalog 
relation_Resource_Identifier_Entry 
rights_CopyrightAndOtherRestrictions 
rights_Cost 
rights_Description 
technical_Duration 
technical_Format 
technical_InstallationRemarks 
technical_Location 
technical_OtherPlatformRequirements 
technical_Requirement_OrComposite_MaximumVersion 
technical_Requirement_OrComposite_MinimumVersion 
technical_Requirement_OrComposite_Name 
technical_Requirement_OrComposite_Type 
technical_Size 

Appendix� DocBook�  Appendix is the set of supplementary 
information prepared by the author of the 
publication. Usually found at the end of a 
book or other publication.�

title�
block_Content�

Bibliography� DocBook�  Bibliography is a general term for the listing 
of reference sources used in the research of 
a particular topic for preparing a written 
work. The purpose of a bibliography is to 
document the work, showing that the views 
contained in the paper are supported by the 
sources consulted. Should appear at the end 
of the work produced with reference not only 
to books but also magazines, newspapers, 
videos, web sites and any other resources 
used in the research.�

title�
block_Content�

Block� DocBook�  Block is the set of elements of a paragraph 
such as: list of items, figures, tables, graphs.�

block_Author�
block_Content�
block_FileReference�
block_ItemizedList_Content�
block_ItemizedList_Mark�
block_ItemizedList_Spacing�
block_Label�
block_OrderededList_Content�
block_OrderededList_Continuation�
block_OrderededList_Inheritnum�
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Concept Name� Origin� Acronym�Description� Instance Attributes�

block_OrderededList_Numeration�
block_OrderededList_Spacing�

Chapter� DocBook�  One chapter contains texts grouped by a 
common subject. Can be made up of 
sections and consists of paragraphs, may 
contain text, list items, figures, tables, 
graphs and line elements.�

title�
block_Content�

Figure� DocBook�  A formal figure, generally an illustration, with 
a title. Figures often contain graphics, or 
other display elements large.�

block_Author�
block_Label�

Glossary� DocBook�  Glossary is a dictionary with many unfamiliar 
terms like technical words in another 
language, and so on. It is a list, usually in 
alphabetical order, which gives the meaning 
of words. usually appears at the end of 
books or other publications in order to 
explain words that were used during 
construction, and they are not all the people 
who know its meaning.�

title�
block_Content�

Graphic� DocBook�  A formal graph displayed containing data.� block_Author�
block_Label�

Index� DocBook�  An index contains a list of topics of a 
document. An index can contain a title, 
followed by any number of pages.�

title�
block_Content�

InLineElements� DocBook�  Line elements are text elements that occur 
only in a certain paragraph line. Footnote, 
foreign phrase and link are examples of line 
elements.�

InLineElements_Footnoteref�
InLineElements_Footnote�
InLineElements_ForeignPharse�
InLineElements_Ulink�

ItemizedList� DocBook�  An unordered (bulleted) list of items. Is used 
to relate elements within some context.�

block_ItemizedList_Content�
block_ItemizedList_Mark�
block_ItemizedList_Spacing�

OrderedList� DocBook�  A numbered list of items. Is used to relate 
elements within some context.�

block_OrderededList_Content�
block_OrderededList_Continuation�
block_OrderededList_Inheritnum�
block_OrderededList_Numeration�
block_OrderededList_Spacing�

Paragrapf� DocBook�  Paragraph is the set of sentences that 
express a thought or a central idea. Have 
one or more lines of text.�

block_Content�

Preface� DocBook�  Preface is a summary of the contents of a 
book, showing exemplifications of chapters 
and chronicling what's posted them. A 
preface possibly contains some impressions 
on the work of others. It may appear more 
than once and should be used for all 
chapters as input.�

title�
block_Content�

Section� DocBook�  
A section is the division of a chapter. Have 
title and is composed of blocks and line 
elements.�

title�
block_Content�

Slide� Ad hoc�  Slide is one of the frames of a slideshow. 
Usually consists of one or more of the 
following elements: texts, list items, figures, 
tables and graphs.�

slide_Serial_Number�
 

Table� DocBook�  A formal table in a document.� block_Author�
block_Label�

Title� Ad hoc�  A slide title� title�
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C. Tabelas de Atributos de Instância 

Tabela C.1: Tabela de atributo de instância – General_Identifier_Catalog 

Instance Attribute Name� General_Identifier_Catalog 

Description�
The name or designator of the identification or cataloging scheme for 
this entry. A 
namespace scheme. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.2: Tabela de atributo de instância – General_Identifier_Entry 
Instance Attribute Name� General_Identifier_Entry 
Description� The value of the identifier within the identification or cataloging 

scheme that designates or identifies this learning object. A 
namespace specific string. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
Tabela C.3: Tabela de atributo de instância – General_Title 
Instance Attribute Name� General_Title 
Description� Name given to this learning object. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
Tabela C.4: Tabela de atributo de instância – General_Language 
Instance Attribute Name� General_Language 
Description� The primary human language or languages used within this learning 

object 
to communicate to the intended user. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.5: Tabela de atributo de instância – General_Description 
Instance Attribute Name� General_Description 
Description� A textual description of the content of this learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.6: Tabela de atributo de instância – General_Keyword 
Instance Attribute Name� General_Keyword 
Description� A keyword or phrase describing the topic of this learning object. 

This data element should not be used for characteristics that can be 
described by other data elements. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.7: Tabela de atributo de instância – General_Coverage 
Instance Attribute Name� General_Coverage 
Description� The time, culture, geography or region to which this learning object 

applies. 
The extent or scope of the content of the learning object. Coverage 
will typically include spatial location (a place name or geographic 
coordinates), temporal period (a period label, date, or date range) or 
jurisdiction (such as a named administrative entity). Recommended 
best practice is to select a value from a controlled vocabulary (for 
example, the Thesaurus of Geographic Names [TGN]) and that, 
where appropriate, named places or time periods be used in 
preference to numeric identifiers such as sets of coordinates or date 
ranges. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.8: Tabela de atributo de instância – General_Structure 
Instance Attribute Name� General_Structure 
Description� Underlying organizational structure of this learning object. 
Value type� String�

Range of values� atomic: an object that is indivisible (in this context). 
collection: a set of objects with no specified relationship between 
them. 
networked: a set of objects with relationships that are unspecified. 
hierarchical: a set of objects whose relationships can be represented 
by a tree structure. 
linear: a set of objects that are fully ordered. 

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.9: Tabela de atributo de instância – General_Aggregation_Level 

Instance Attribute Name� General _Aggregation_Level 
Description� The functional granularity of this learning object. 
Value type� String�

Default value� 1: the smallest level of aggregation, e.g., raw media data or 
fragments. 
2: a collection of level 1 learning objects, e.g., a lesson. 
3: a collection of level 2 learning objects, e.g., a course. 
4: the largest level of granularity, e.g., a set of courses that lead to a 
certificate. 

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.10: Tabela de atributo de instância – LifeCycle_Version 
Instance Attribute Name� LifeCycle _Version 
Description� The edition of this learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.11: Tabela de atributo de instância – LifeCycle_Status 
Instance Attribute Name� LifeCycle _Status 
Description� The completion status or condition of this learning object. 
Value type� String�

Range of values� draft 
final 
revised 
unavailable 

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.12: Tabela de atributo de instância – LifeCycle_Contribute_Role 
Instance Attribute Name� LifeCycle _Contribute _Role 
Description� Kind of contribution. 
Value type� String�

Range of values� author 
publisher 
unknown 
initiator 
terminator 
validator 
editor 
graphical designer 
technical implementer 
content provider 
technical validator 
educational validator 
script writer 
instructional designer 
subject matter expert 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.13: Tabela de atributo de instância – LifeCycle_Contribute_Entity 
Instance Attribute Name� LifeCycle _Contribute _Entity 
Description� The identification of and information about entities (i.e., people, 

organizations) contributing to this learning object. The entities shall 
be ordered as most relevant first. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
Tabela C.14: Tabela de atributo de instância – LifeCycle_Contribute_Date 
Instance Attribute Name� LifeCycle_Contribute _Date 
Description� The date of the contribution. 
Value type� DateTime�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.15: Tabela de atributo de instância – Meta-
metadata_Identifier_Catalog 
Instance Attribute Name� Meta-metadata_Identifier_Catalog 
Description� The name or designator of the identification or cataloging scheme for 

this entry. A namespace scheme. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.16: Tabela de atributo de instância – Meta-metadata_Identifier_Entry 
Instance Attribute Name� Meta-metadata_Identifier_Entry 
Description� The value of the identifier within the identification or cataloging 

scheme that designates or identifies this metadata record. A 
namespace specific string. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.17: Tabela de atributo de instância – Meta-metadata_Contribute_Role 
Instance Attribute Name� Role-Of-Contribute-Of-Meta-metadata 
Description� Kind of contribution. 

Exactly one instance of this data element with value “creator” should 
exist. 

Value type� String�

Range of values� creator 
validator 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.18: Tabela de atributo de instância – Meta-
metadata_Contribute_Entity 
Instance Attribute Name� Meta-metadata _Contribute_Entity 
Description� The identification of and information about entities (i.e., people, 

organizations) contributing to this metadata instance. The entities 
shall be ordered as most relevant first. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.19: Tabela de atributo de instância – Meta-metadata_Contribute_Date 
Instance Attribute Name� Meta-metadata _Contribute_Date 
Description� The date of the contribution. 
Value type� DateTime�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.20: Tabela de atributo de instância – Meta-metadata_MetatadaSchema 
Instance Attribute Name� Meta-metadata _MetatadaSchema 
Description� The name and version of the authoritative specification used to 

create this metadata instance. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.21: Tabela de atributo de instância – Meta-metadata_Language 
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Instance Attribute Name� Meta-metadata _Language 
Description� Language of this metadata instance. This is the default language for 

all LangString values in this metadata instance. If a value for this data 
element is not present in a metadata instance, then there is no 
default language for LangString values. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
Tabela C.22: Tabela de atributo de instância – Technical_Format 
Instance Attribute Name� Technical_Format 
Description� Technical datatype(s) of (all the components of) this learning object. 

This data element shall be used to identify the software needed to 
access the learning object. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
 

Tabela C.23: Tabela de atributo de instância – Technical_Size 
Instance Attribute Name� Technical _Size 
Description� The size of the digital learning object in bytes (octets). The size is 

represented as a decimal value (radix 10). Consequently, only the 
digits “0” through “9” should be used. The unit is bytes, not Mbytes, 
GB, etc. 
This data element shall refer to the actual size of this learning object. 
If the learning object is compressed, then this data element shall refer 
to the uncompressed size. 

Value type� String�

Range of values� “0”..”9”�

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.24: Tabela de atributo de instância – Technical_Location 
Instance Attribute Name� Technical_Location 
Description� A string that is used to access this learning object. It may be a 

location (e.g., Universal Resource Locator), or a method that resolves 
to a location (e.g., Universal Resource Identifier). 
The first element of this list shall be the preferable location. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.25: Tabela de atributo de instância – 
Technical_Requirement_OrCOmposite_Type 
Instance Attribute Name� Technical_Requirement_OrCOmposite_Type 
Description� The technology required to use this learning object, e.g., hardware, 

software, network, etc. 
Value type� String�

Range of values� operating system 
browser 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.26: Tabela de atributo de instância – 
Technical_Requirement_OrCOmposite_Name 
Instance Attribute Name� Technical_Requirement_OrCOmposite_Name 
Description� Name of the required technology to use this learning object. 
Value type� String�

Range of values� if Type = “operating system”, then: 
pc-dos 
ms-windows 
macos 
unix 
multi-os 
none 
if Type = “browser”, then : 
any 
netscape 
communicator 
ms-internet explorer 
opera 
amaya 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.27: Tabela de atributo de instância – 
Technical_Requirement_OrCOmposite_MinimumVersion 
Instance Attribute Name� Technical_Requirement_OrCOmposite_MinimumVersion 
Description� Lowest possible version of the required technology to use this 

learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.28: Tabela de atributo de instância – 
Technical_Requirement_OrCOmposite_MaximumVersion 
Instance Attribute Name� Technical_Requirement_OrCOmposite_MaximumVersion 
Description� Highest possible version of the required technology to use this 

learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.29: Tabela de atributo de instância – Technical_InstallationRemarks 
Instance Attribute Name� Technical_InstallationRemarks 
Description� Description of how to install this learning object. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.30: Tabela de atributo de instância – 
Technical_OtherPlatformRequirements 
Instance Attribute Name� Technical_OtherPlatformRequirements 
Description� Information about other software and hardware requirements. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.31: Tabela de atributo de instância – Technical_Duration 
Instance Attribute Name� Technical_Duration 
Description� Time a continuous learning object takes when played at intended 

speed. 
Value type� Time�

Cardinality� 1�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.32: Tabela de atributo de instância – Educational_InteractivityType 
Instance Attribute Name� Educational _InteractivityType 
Description� Predominant mode of learning supported by this learning object. 
Value type� String�

Range of values� active 
expositive 
mixed 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.33: Tabela de atributo de instância – 
Educational_LearningResourceType 
Instance Attribute Name� Educational_LearningResourceType 
Description� Specific kind of learning object. The most dominant kind shall be first. 
Value type� String�

Range of values� exercise 
simulation 
questionnaire 
diagram 
figure 
graph 
index 
slide 
table 
narrative text 
exam 
experiment 
problem statement 
self assessment 
lecture 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.34: Tabela de atributo de instância – Educational_InteractivityLevel 
Instance Attribute Name� Educational_InteractivityLevel 
Description� The degree of interactivity characterizing this learning object.  

Interactivity in this context refers to the degree to which the learner 
can influence the aspect or behavior of the learning object. 

Value type� String�

Range of values� very low 
low 
medium 
high 
very high 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.35: Tabela de atributo de instância – Educational_SemanticDensity-
Of- 
Instance Attribute Name� Educational_SemanticDensity 
Description� The degree of conciseness of a learning object. The semantic density 

of a learning object may be estimated in terms of its size, span, or --in 
the case of self-timed resources such as audio or video-- duration. 
The semantic density of a learning object is independent of its 
difficulty. It is best illustrated with examples of expositive material, 
although it can be used with active resources as well. 

Value type� String�

Range of values� very low 
low 
medium 
high 
very high 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.36: Tabela de atributo de instância – 
Educational_IntendedEndUserRole 
Instance Attribute Name� Educational_IntendedEndUserRole 
Description� Principal user(s) for which this learning object was designed, most 

dominant first. 
Value type� String�

Range of values� teacher 
author 
learner 
manager 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.37: Tabela de atributo de instância – Educational_Context 
Instance Attribute Name� Educational_Context 
Description� The principal environment within which the learning and use of this 

learning object is intended to take place. 
Value type� String�

Range of values� school 
higher education 
training 
other 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.38: Tabela de atributo de instância – Educational_TypicalAgeRange 
Instance Attribute Name� Educational_TypicalAgeRange 
Description� Age of the typical intended user. 

This data element shall refer to developmental age, if that would be 
different from chronological age. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.39: Tabela de atributo de instância – Educational_Difficulty 
Instance Attribute Name� Educational_Difficulty 
Description� How hard it is to work with or through this learning object for the 

typical intended target audience. 
Value type� String�

Range of values� very easy 
easy 
medium 
difficult 
very difficult 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
Tabela C.40: Tabela de atributo de instância – 
Educational_IntendedEndUserRole 
Instance Attribute Name� Educational_intendedEndUserRole 
Description� Principal user(s) for which this learning object was designed, most 

dominant first. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
Tabela C.41: Tabela de atributo de instância – Educational_InterectivityLevel 
Instance Attribute Name� Educational_InterectivityLevel 
Description� The degree of interactivity characterizing this learning object. 

Interactivity in this context refers to the degree to which the learner 
can influence the aspect or behavior of the learning object. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.42: Tabela de atributo de instância – Educational_InterectivityType 
Instance Attribute Name� Educational_InterectivityType 
Description� Predominant mode of learning supported by this learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
Tabela C.43: Tabela de atributo de instância – 
Educational_TypicalLearningTime 
Instance Attribute Name� Educational_TypicalLearningTime 
Description� Approximate or typical time it takes to work with or through this 

learning object for the typical intended target audience. 
Value type� Time�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.44: Tabela de atributo de instância – Educational_Description 
Instance Attribute Name� Educational_Description 
Description� Comments on how this learning object is to be used. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.45: Tabela de atributo de instância – Educational_Language 
Instance Attribute Name� Educational_Language 
Description� The human language used by the typical intended user of this 

learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
Tabela C.46: Tabela de atributo de instância – Rights_Cost 
Instance Attribute Name� Rights_Cost 
Description� Whether use of this learning object requires payment. 
Value type� String�

Range of values� yes 
no 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.47: Tabela de atributo de instância – 
Rights_CopyrightAndOtherRestrictions 
Instance Attribute Name� Rights_CopyrightAndOtherRestrictions 
Description� Whether copyright or other restrictions apply to the use of this 

learning object. 
Value type� String�

Range of values� yes 
no 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.48: Tabela de atributo de instância – Rights_Description 
Instance Attribute Name� Rights_Description 
Description� Comments on the conditions of use of this learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.49: Tabela de atributo de instância – Relation_Kind 
Instance Attribute Name� Relation_Kind 
Description� Nature of the relationship between this learning object and the target 

learning object, identified by Resource-Of-Relation. 
Value type� String�

Range of values� Based on Dublin Core: 
ispartof: is part of 
haspart: has part 
isversionof: is version of 
hasversion: has version 
isformatof: is format of 
hasformat: has format 
references: references 
isreferencedby: is referenced by 
isbasedon: is based on 
isbasisfor: is basis for 
requires: requires 
isrequiredby: is required by 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 
Tabela C.50: Tabela de atributo de instância – 
Relation_Resource_Identifier_Catalog 
Instance Attribute Name� Relation_Resource_Identifier_Catalog 
Description� The name or designator of the identification or cataloging scheme for 

this entry. A namespace scheme. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
Tabela C.51: Tabela de atributo de instância – 
Relation_Resource_Identifier_Entry 
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Instance Attribute Name� Relation_Resource_Identifier_Entry 
Description� The value of the identifier within the identification or cataloging 

scheme that designates or identifies the target learning object. A 
namespace specific string. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.52: Tabela de atributo de instância – Relation_Resource_Description 
Instance Attribute Name� Relation_Resource_Description 
Description� Description of the target learning object. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

 
Tabela C.53: Tabela de atributo de instância – Annotation_Entity 
Instance Attribute Name� Annotation_Entity 
Description� Entity (i.e., people, organization) that created this annotation. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.54: Tabela de atributo de instância – Annotation_Date 
Instance Attribute Name� Annotation_Date 
Description� Date that this annotation was created. 
Value type� Date�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.55: Tabela de atributo de instância – Annotation_Description 
Instance Attribute Name� Annotation_Description 
Description� The content of this annotation. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.56: Tabela de atributo de instância – Classification_Purpose 
Instance Attribute Name� Classification_Purpose 
Description� The purpose of classifying this learning object. 
Value type� String�

Range of values� discipline 
idea 
prerequisite 
educational objective 
accessibility 
restrictions 
educational level 
skill level 
security level 
competency 

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.57: Tabela de atributo de instância – 
Classification_TaxonPath_Source 
Instance Attribute Name� Classification_TaxonPath_Source 
Description� The name of the classification system. 

This data element may use any recognized “official” taxonomy or any 
user-defined taxonomy. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.58: Tabela de atributo de instância – 
Classification_TaxonPath_Taxon_Id 
Instance Attribute Name� Classification_TaxonPath_Taxon_Id 
Description� The identifier of the taxon, such as a number or letter combination 

provided by the source of the taxonomy. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.59: Tabela de atributo de instância – 
Classification_TaxonPath_Taxon_Entry 
Instance Attribute Name� Classification_TaxonPath_Taxon_Entry 
Description� The textual label of the taxon. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
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Tabela C.60: Tabela de atributo de instância – Classification_Description 
Instance Attribute Name� Classification_Description 
Description� Description of the learning object relative to the stated Purpose-Of-

Classification of this specific classification, such as discipline, idea, 
skill level, educational objective, etc. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.61: Tabela de atributo de instância – Classification_Keyword 
Instance Attribute Name� Classification_Keyword 
Description� Keywords and phrases descriptive of the learning object relative to 

the stated Purpose-Of-Classification of this specific classification, 
such as accessibility, security level, etc., most relevant first. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (HODGINS e DUVAL, 2002) 
 

Tabela C.62: Tabela de atributo de instância – Title 
Instance Attribute Name� Title 
Description� A tittle of chapter, section, appendix, glossary, bibliography, index, 

preface or slide. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.63: Tabela de atributo de instância – Slide_Serial_Number 
Instance Attribute Name� Slide_Serial_Number 
Description� Is a serial number of the slide. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� Ad hoc 
 

Tabela C.64: Tabela de atributo de instância – Block_Author 
Instance Attribute Name� block_Autor 
Description� The author of the figure or tabe or graphic. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
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Tabela C.65: Tabela de atributo de instância – Block_Content 
Instance Attribute Name� block_Content 
Description� Content of the appendix or index or section or glossary or preface or 

bibliography or paragraph or chapter. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.66: Tabela de atributo de instância – Block_FileReference 
Instance Attribute Name� block_FileReference 
Description� Storage location of the table, figure or graphic. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References�  

 
Tabela C.67: Tabela de atributo de instância – Block_ItemizedList_Content 
Instance Attribute Name� block_ItemizedList_Content 
Description� Content of the Itemized List 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.68: Tabela de atributo de instância – Block_ItemizedList_Mark 
Instance Attribute Name� block_ItemizedList_Mark 
Description� Mark contains a keyword indicating the type of mark to be used on 

items in this ItemizedList. DocBook does not provide a fixed list of 
appropriate keywords. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.69: Tabela de atributo de instância – Block_ItemizedList_Spacing 
Instance Attribute Name� block_ItemizedList_Spacing 
Description� Spacing indicates whether or not the vertical space in the list should 

be minimized. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
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Tabela C.70: Tabela de atributo de instância – Block_Label 
Instance Attribute Name� block_Label 
Description� The Label of the figure, graphic or Table. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.71: Tabela de atributo de instância – Block_OrderedList_Content 
Instance Attribute Name� block_OrderedList_Content 
Description� The Label of the figure, graphic or Table. 
Value type� String�

Cardinality� 1�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.72: Tabela de atributo de instância – 
Block_OrderedList_Contonuation 
Instance Attribute Name� block_OrderedList_Continuation 
Description� If continuation is specified, it indicates how list numbering should 

begin relative to the immediately preceding list. Restarts, the default, 
indicates that numbering should begin again at 1. Continues indicates 
that numbering should begin where the preceding list left off. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.73: Tabela de atributo de instância – Block_OrderedList_Inheritnum 
Instance Attribute Name� block_OrderedList_Inheritnum 
Description� In a nested list, InheritNum indicates whether or not the enumeration 

of interior lists should include the numbers of containing list items. If 
InheritNum is Inherit then the third item of a list inside the second 
item of a list inside the fourth item of a list might be enumerated as 
“4.2.3”. If it is Ignore, the default, then it would be simply “3”. (The 
Numeration attribute controls the actual format of the item numbers, 
of course.) 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.74: Tabela de atributo de instância – Block_OrderedList_Numeration 
Instance Attribute Name� block_OrderedList_Numeration 
Description� Numeration specifies the style of numbering to be used for items in 

the current OrderedList. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
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Tabela C.75: Tabela de atributo de instância – Block_OrderedList_Spacing 
Instance Attribute Name� block_OrderedList_Spacing 
Description� Spacing indicates whether or not the vertical space in the list should 

be minimized. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 
Tabela C.76: Tabela de atributo de instância – InLIneElements_Footnote 
Instance Attribute Name� inLineElements_Footnote 
Description� A footnote. The location of the Footnote element identifies the 

location of the first reference to the footnote. Additional references to 
the same footnote can be inserted with FootnoteRef. 

Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.77: Tabela de atributo de instância – InLIneElements_Footnoteref 
Instance Attribute Name� inLineElements_Footnoteref 
Description� This element generates the same mark or link as the Footnote to 

which it points. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.78: Tabela de atributo de instância – InLIneElements_ForeignPharse 
Instance Attribute Name� inLineElements_ForeignPharse 
Description� A word or phrase in a language other than the primary language of 

the document. 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
 

Tabela C.79: Tabela de atributo de instância – InLIneElements_Ulink 
Instance Attribute Name� inLineElements_Ulink 
Description� A link that addresses its target by means of a URL (Uniform 

Resource Locator). 
Value type� String�

Cardinality� N�

References� (WALSH e MUELLNER, 1999) 
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D. Tabelas de Instâncias 

 
Tabela D.1: Tabela de Instâncias – Instância Publication 
Instance 
Name�

Description� Attibutes� Values�

Towards a 
Method to 
Conceptualiz
e Domain 
Ontologies 

This is an 
instance of 
the concept 
Publication 

general_Title� Towards a Method to Conceptualize 
Domain Ontologies 

general_Language� En 
general_Description� [Asunción Gómez-Pérez, Mariano 

Fernández 
Laboratorio de Inteligencia Artificial 
Facultad de Informática 
Universidad Politécnica de Madrid ...] 
[ABSTRACT: This paper presents the suite 
of principles, designs criteria and 
verification process used in the knowledge 
conceptualization process of a 
consensuated domain ontology in the 
domain of chemicals. To achieve ...] 

general_Keyword� [ontology], [methodology], [methontology] 
lifeCycle_Status� final 
lifeCycle_Contribute_Role� [author],[author],[author] 
lifeCycle_Contribute_Entity� [Asunción Gómez-Pérez], [Mariano 

Fernández], [Antonio J. de Vicente] 
meta-metadata_ 
metatadaSchema�

LOMv1.0 

lifeCycle_Contribute_Date� [01/01/1999] 
technical_Format� PDF 
technical_Size� 82739 
title� [1. INTRODUCTION.],[2. TOWARDS A 

METHOD TO BUILD ONTOLOGIES.],[3. 
DATA DICTIONARY.],[4. CONCEPTS 
CLASSIFICATION TREES.],[5. TABLES 
OF INSTANCE ATTRIBUTES.],[6. 
TABLES OF CLASS ATTRIBUTES.],[7. 
TABLE OF CONSTANTS.],[8. TABLES OF 
FORMULAS.],[9. ATTRIBUTES 
CLASSIFICATION TREES.],[10. TABLES 
OF INSTANCES.],[CONCLUSION.] 

block_Content� [Ontological engineering is a craft rather 
than a science. The cause [3] is that there 
is no definition and standardization of a life 
cycle and methodologies and techniques 
...],[Conceptualization is important in any 
software engineering development. The 
conceptualization phase [8] includes 
...].[The following sections describe our 
approach to solve some of the problems 
that the ontology …] [Ontological 
engineering requires the definition and 
standardization of a life cycle ...],[Step #1. 
To capture knowledge of a given domain 
and to develop a requirement specification 
document.],[Step #2. To conceptualize it in 
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Instance 
Name�

Description� Attibutes� Values�

a set of IRs. The activities we have 
identified for a domain ontology about 
objects [7] are:],[1. To identify concepts, 
their instances, attributes and their values 
in a Data Dictionary.],[2. To classify groups 
of concepts in Concepts Classification 
Trees.],[3. To describe constants in a 
Table of Constants.],[4. To describe 
instance attributes and class attributes in 
Tables ...] 

inLineElements_Footnoteref� [1],[2],[3],[4],[5] 
inLineElements_Footnote� [See the ontology at 

http://delicias.dia.fi.upm.es:5915/ontologias
/chemicals.html],[It is a set of subclasses 
of a class C whose objects have no 
member which belong to differents 
sets.],[A subrelation-partition of a class C 
is a set of mutually-disjoint ...] 

block_Label� [Figure 1: Concepts Classification Tree in 
the domain of chemicals.],[Figure 2: 
Attributes Classification Tree in the domain 
of chemicals.],[Table 1: Data Dictionary in 
the domain of chemicals.],[Table 2. Table 
of Instance Attribute: Atomic-Volume-At-
20-Celsius-Degrees.],[Table 3. Table of 
Instance Attribute: Atomic-Weight.],[Table 
4. Table of Instance Attribute: Density-At-
20-Celsius-Degrees.],[Table 5: Table of 
class attributes: of the concept 
Halogens.],[Table 6: Table of Constants in 
the domain of chemicals.],[Table 7: Table 
of a Formula Density-At-20-Celsius-
Degrees.],[Table 8: Table of Instances: 
Chlorine.] 

block_ItemizedList_Mark� [bullet],[bullet],[bullet],[bullet],[bullet],[bullet] 
block_ItemizedList_Space� [normal],[normal],[normal],[normal],[normal

],[normal] 
block_OrderedList_InHeritnu
m�

[ignore],[ignore],[ignore],[ignore],[ignore],[ig
nore],[ignore],[ignore],[ignore],[ignore],[ign
ore] 

block_OrderedList_Continuati
on�

[continues],[continues],[continues],[continu
es],[continues],[continues],[continues],[cont
inues],[continues],[continues],[continues] 

block_OrderedList_Numerati
on�

[arabic],[loweralpha],[loweralpha],[loweralp
ha],[loweralpha],[loweralpha],[loweralpha],[
loweralpha],[loweralpha],[loweralpha],[lowe
ralpha] 

block_OrderedList_Spacing� [normal],[normal],[normal],[normal],[normal
],[normal],[normal],[normal],[normal],[norm
al] 
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Tabela D.2: Tabela de Instâncias – Instância Slide-show 
Instance 
Name�

Description� Attibutes� Values�

Introduction to 
Learning 
Objects 

This is an 
instance of 
the concept 
Slide-show 

general_Title� Introduction to Learning Objects 
general_Language� En 

general_Description�

Presented By: Harvi Singh 
URL: www.centra.com 
Email: hsingh@centra.com 
Centra is an e-Learning and Collaboration 
infrastructure company 

general_Keyword� [Learning Objects],[Metadata],[Learning 
Repository] 

lifeCycle_Status� final 
lifeCycle_Contribute_Role� [author],[collaborator] 
lifeCycle_Contribute_Entity� [Harvi Singh],[Centra] 
lifeCycle_Contribute_Date� [01/01/2001],[01/01/2001] 
meta-
metadata_MetatadaSchema� LOMv1.0 

technical_Format� SlideShow 
technical_Size� 414720 
block_ItemizedList_Mark� [bullet],[bullet],[bullet],[bullet] 
block_ItemizedList_Space� [normal],[normal],[normal],[normal] 

block_ItemizedList_Content�
[Agenda],[why learning objects],[What are 
Learning Objects],[Let us see some 
examples] 

serial-Number-Of-Slide� [1],[2],[3],[4] 

title�

[Introduction to Learning 
Objects],[Designing Learning 
Objects],[Why Learning Objects?],[Why 
Learning Objects? – The Learner’s 
Perspective] 

block_Label� [Figure 1],[Figure 2],[Figure 3] 

block_Content�

[Presented By: Harvi Singh],[URL: 
www.centra.com],[Email: 
hsingh@centra.com],[Centra is an e-
Learning and Collaboration infrastructure 
company],[Traditional methods of 
developing instructional content often 
result in the production of large, 
monolithic courses. Typically, these 
courses are characterized by:],[* 
instructor-centered 
design/development/delivery],[* instructor-
controlled content flow],[* linear, fixed-
path presentations],[* difficulty in 
changing or adapting content],[There is a 
growing realization that these methods 
are inadequate for learning in today’s 
business environment.],[* Demand for 
customization and personalization to 
provide just-in-time and just-enough 
content],[* Need for performance support 
on-the-job (at the moment of need)],[* 
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Instance 
Name�

Description� Attibutes� Values�

Need for granular levels of training 
individualized to learner needs, interests, 
and learning styles (unavailable in 
traditional monolithic courses)] 

 

E. Documentação LODE 

IRI: 

http://www.owl-ontologies.com/Ontology1398432274.owl 
Other visualisation: 

Ontology source 
 

 
Table of Content 

1. Classes 
2. Object Properties 
3. Data Properties 
4. Annotation Properties 
5. Namespace Declarations 

Classes 

animation   appendix   audio  bibliography   block   chapter   components   figure   
footnote footnoteref   foreign phrase   glossary   graphic   index   inline elements   
itemized list   learning object   list   movie   ordered list   paragraph   preface   
publication   section   slide   slide show   table   title   ulink 

 

animationc 

Animation is a Learning Object. 

has super-classes 
learning objectc 

is disjoint with 
audioc, moviec, publicationc, slide showc 

 

appendixc 

An appendix in a Book or Article. Appendixes usually occur at the end of a document. 
Formatted as a displayed block. Usually introduces a forced page break and often 
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starts on the next recto page. Sometimes restarts page numbering. Typically, 
appendixes are lettered rather than numbered, and appear in the table of contents. 

has super-classes 
componentsc 

is in domain of 
block contentdp, titledp 

is disjoint with 
bibliographyc, blockc, chapterc, glossaryc, indexc, inline 
elementsc, prefacec, sectionc 

 

audioc 

Audio is a Learning Object. 

has super-classes 
learning objectc 

is disjoint with 
animationc, moviec, publicationc, slide showc 

 

bibliographyc 

A bibliography. A DocBook bibliography may contain some preferatory matter, but its 
main content is a set of bibliography entries. These may occur inside BiblioDivs, 
instead of appearing directly in the Bibliograpy. 

Formatted as a displayed block. A Bibliography in a Book frequently causes a forced 
page break in print media. 

Some systems may display only those entries within a Bibliography that are cited in 
the containing document. This may be an interchange issue. 

The two styles of bibliography entry have quite different processing expectations. 
Entries in a Bibliography are “raw;” they contain a database-like collection of named 
fields. 

has super-classes 
componentsc 

is in domain of 
block contentdp, titledp 

is disjoint with 
appendixc, blockc, chapterc, glossaryc, indexc, inline 
elementsc, prefacec, sectionc 

 

blockc 
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The block elements occur immediately below the component and sectioning 
elements. These are the (roughly) paragraph-level elements in DocBook. They can 
be divided into a number of categories: lists, admonitions, line-specific environments, 
synopses of several sorts, tables, figures, examples, and a dozen or more 
miscellaneous elements. 

has super-classes 
componentsc 

has sub-classes 
figurec, graphicc, listc, paragraphc, tablec 

is in domain of 
is block ofop 

is in range of 
has blockop 

is disjoint with 
appendixc, bibliographyc, chapterc, glossaryc, indexc, inline 
elementsc, prefacec, sectionc 

 

chapterc 

A chapter, as of a book. Formatted as a displayed block. Usually introduces a forced 
page break and often starts on the next recto page. The first chapter of a document 
usually restarts page numbering. Typically, chapters are numbered and presented in 
the table of contents. 

has super-classes 
componentsc 
has blockop some blockc 

is in domain of 
block contentdp, titledp 

is disjoint with 
appendixc, bibliographyc, blockc, glossaryc, indexc, inline 
elementsc, prefacec, sectionc 

 

componentsc 

Components are the chapter-like elements of a Book or Part: Preface, Chapter, 
Appendix, Glossary, and Bibliography. Articles can also occur at the component 
level. Components generally contain block elements and/or sections, and some can 
contain navigational components and reference page. 

has sub-classes 
appendixc, bibliographyc, blockc, chapterc, glossaryc, indexc, inline 
elementsc, prefacec, sectionc 

is in domain of 
is component ofop 
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is in range of 

has componentop 

is disjoint with 
learning objectc, slidec 

 

figurec 

Is a formal example with a title. Figures often contain Graphics, or other large, display 
elements. Frequently they are given IDs and referenced from the text with cross 
reference to another part of the document or a hypertext link. 

has super-classes 
blockc 

is in domain of 
block authordp, block file referencedp, block labeldp 

is disjoint with 
graphicc, listc, paragraphc, tablec 

 

footnotec 

A footnote. The location of the Footnote element identifies the location of the first 
reference to the footnote. 

This element is a wrapper around the contents of a footnote. 

The Footnote element usually generates a mark (a superscript symbol or number) at 
the place in the flow of the document in which it occurs. The body of the footnote is 
then presented elsewhere, typically at the bottom of the page. 

Alternative presentations are also possible. In print environments that do not support 
footnotes at the bottom of the page, they may be presented as end notes occurring at 
the end of the component that contains the Footnote. Online systems may choose to 
present them inline or as “pop-ups,” or links, or any combination thereof. 

has super-classes 
inline elementsc 

is disjoint with 
footnoterefc, foreign phrasec, ulinkc 

 

footnoterefc 

has super-classes 
inline elementsc 

is disjoint with 
footnotec, foreign phrasec, ulinkc 
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foreign phrasec 

A word or phrase in a language other than the primary language of the document. 

Can be used to markup the text of a foreign word or phrase. “Foreign” in this context 
means that it is a language other than the primary language of the document and is 
not intended to be pejorative in any way. 

has super-classes 
inline elementsc 

is disjoint with 
footnotec, footnoterefc, ulinkc 

 

glossaryc 

A Glossary contains a collection of terms and brief descriptions or definitions of those 
terms. 

These elements contain glossary: appendix, article, chapter, preface, section. 

has super-classes 
componentsc 

is in domain of 
block contentdp, titledp 

is disjoint with 
appendixc, bibliographyc, blockc, chapterc, indexc, inline 
elementsc, prefacec, sectionc 

 

graphicc 

Graphics occur most frequently in Figures and ScreenShots, but they can also occur 
without a wrapper. DocBook considers a Graphic a block element, even if it appears 
to occur inline. For graphics that you want to be represented inline, use 
InlineGraphic. 

has super-classes 
blockc 

is in domain of 
block authordp, block file referencedp, block labeldp 

is disjoint with 
figurec, listc, paragraphc, tablec 

 

indexc 
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An index. contains the formatted index of a document. An index may begin with 
introductory material, followed by any number of an entry or a division in an index. 
Formatted as a displayed block. An Index in a Book frequently causes a forced page 
break in print media. 

has super-classes 
componentsc 

is in domain of 
block contentdp, titledp 

is disjoint with 
appendixc, bibliographyc, blockc, chapterc, glossaryc, inline 
elementsc, prefacec, sectionc 

 

inline elementsc 

Inline elements are used to mark up running text. In published documents, inline 
elements often cause a font change or other small change, but they do not cause line 
or paragraph breaks. 

In practice, writers generally settle on the tagging of inline elements that suits their 
time and subject matter. This may be a large number of elements or only a handful. 
What is important is that you choose to mark up not every possible item, but only 
those for which distinctive tagging will be useful in the production of the finished 
document for the readers who will search through it. 

The following comprehensive list may be a useful tool for the process of narrowing 
down the elements that you will choose to mark up; it is not intended to overwhelm 
you by its sheer length. For convenience, we've divided the inlines into several 
subcategories. 

The classification used here is not meant to be authoritative, only helpful in providing 
a feel for the nature of the inlines. Several elements appear in more than one 
category, and arguments could be made to support the placement of additional 
elements in other categories or entirely new categories. 

has super-classes 
componentsc 

has sub-classes 
footnotec, footnoterefc, foreign phrasec, ulinkc 

is in domain of 
inline elements footnotedp, inline elements footnoterefdp, inline elements 
foreign pharsedp, inline elements ulinkdp 

is disjoint with 
appendixc, bibliographyc, blockc, chapterc, glossaryc, indexc, prefacec, sectionc 

 

itemized listc 
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A list in which each entry is marked with a bullet or other dingbat. 

In an ItemizedList, each member of the list is marked with a bullet, dash, or other 
symbol. 

DocBook specifies neither the initial mark nor the sequence of marks to be used in 
nested lists. If explicit control is desired, the Mark attribute should be used. The 
values of the Mark attribute are expected to be keywords, not representations 
(numerical character references, entities, and so on.) of the actual mark. 

has super-classes 
listc 

is in domain of 
block itemized list contentdp, block itemized list markdp, block itemized list 
spacingdp 

is disjoint with 
ordered listc 

 

learning objectc 

Learning Object is: 

Animation or 
Audio or 
Movie or 
Publication or 
Slide Show 

has sub-classes 
animationc, audioc, moviec, publicationc, slide showc 

is in domain of 
annotation datedp, annotation descriptiondp, annotation entitydp, classification 
descriptiondp, classification keyworddp, classification purposedp, classification 
taxon path sourcedp, classification taxon path taxon entrydp, classification taxon 
path taxon iddp, educational contextdp, educational descriptiondp, educational 
difficultydp, educational intended end user roledp, educational interactivity 
leveldp, educational interactivity typedp, educational languagedp, educational 
learning resource typedp, educational semantic densitydp, educational typical 
age rangedp, educational typical learning timedp, general aggregation 
leveldp, general coveragedp, general descriptiondp, general identifier 
catalogdp, general identifier entrydp, general keyworddp, general 
languagedp, general structuredp, general titledp, life cycle contribute datedp, life 
cycle contribute entitydp, life cycle contribute roledp, life cycle statusdp, life cycle 
versiondp, meta metadata contribute datedp, meta metadata contribute 
entitydp, meta metadata contribute roledp, meta metadata identifier 
catalogdp, meta metadata identifier entrydp, meta metadata languagedp, meta 
metadata metadata schemadp, relation kinddp, relation resource 
descriptiondp, relation resource identifier catalogdp, relation resource identifier 
entrydp, rights copyright and other restrictionsdp, rights costdp, rights 
descriptiondp,technical durationdp, technical formatdp, technical installation 
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remarksdp, technical locationdp, technical other platform 
requirementsdp, technical requirement or composite maximum 
versiondp, technical requirement or composite minimum versiondp, technical 
requirement or composite namedp, technical requirement or composite 
typedp,technical sizedp 

is disjoint with 
componentsc, slidec 

 

listc 

There are seven list elements in DocBook: 

CalloutList: A list of CallOuts and their descriptions. CallOuts are marks, frequently 
numbered and typically on a graphic or verbatim environment, that are described in a 
CalloutList, outside the element in which they occur. 

GlossList: A list of glossary terms and their definitions. 

ItemizedList: An unordered (bulleted) list. There are attributes to control the marks 
used. 

OrderedList: A numbered list. There are attributes to control the type of enumeration. 

SegmentedList: A repeating set of named items. For example, a list of states and 
their capitals might be represented as a SegmentedList. 

SimpleList: An unadorned list of items. SimpleLists can be inline or arranged in 
columns. 

VariableList: A list of terms and definitions or descriptions. (This list of list types is a 
VariableList.) 

Most commonly elements found are: 

ItemizedList: An unordered (bulleted) list. There are attributes to control the marks 
used. 

OrderedList: A numbered list. There are attributes to control the type of enumeration. 

has super-classes 
blockc 

has sub-classes 
itemized listc, ordered listc 

is disjoint with 
figurec, graphicc, paragraphc, tablec 

 

 



165 
 
 
moviec 

Movie is a Learning Object. 

has super-classes 
learning objectc 

is disjoint with 
animationc, audioc, publicationc, slide showc 

 

ordered listc 

A list in which each entry is marked with a sequentially incremented label. 

In an OrderedList, each member of the list is marked with a numeral, letter, or other 
sequential symbol (such as roman numerals). 

has super-classes 
listc 

is in domain of 
block ordered list contentdp, block ordered list continuationdp, block ordered list 
inheritnumdp, block ordered list numerationdp, block ordered list spacingdp 

is disjoint with 
itemized listc 

 

paragraphc 

Paragraphs in DocBook may contain almost all inlines and most block elements. 
Sectioning and higher-level structural elements are excluded. DocBook offers two 
variants of paragraph: one which cannot contain block elements, and another, which 
has a title. 

Some processing systems may find the presence of block elements in a paragraph 
difficult to handle. On the other hand, it is frequently most logical, from a structural 
point of view, to include block elements, especially informal block elements, in the 
paragraphs that describe their content. There is no easy answer to this problem. 

has super-classes 
blockc 

is in domain of 
block contentdp 

is disjoint with 
figurec, graphicc, listc, tablec 
 

 

prefacec 
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Introductory matter preceding the first chapter of a book. 

Preface is a preface or forward in a Book. The Preface element may appear more 
than once and should be used for all introductory chapter-like material. For example, 
a Book might have both a Foreward and an Introduction. Both should be tagged as 
Prefaces in DocBook. 

Formatted as a displayed block. Usually introduces a forced page break and often 
starts on the next recto page. It is common for the page numbers in prefaces to be 
displayed as roman numerals rather than arabic numerals. Prefaces are usually 
listed in the Table of Contents. 

has super-classes 
componentsc 

is in domain of 
block contentdp, titledp 

is disjoint with 
appendixc, bibliographyc, blockc, chapterc, glossaryc, indexc, inline 
elementsc, sectionc 

 

publicationc 

A publication can be a book, an article or any similar publication to any of these. 

has super-classes 
learning objectc 
has componentop some componentsc 

is in domain of 
has blockop 

is in range of 
is block ofop 

is disjoint with 
animationc, audioc, moviec, slide showc 

 

sectionc 

There are several flavors of sectioning elements in DocBook: 

The top-level sectioning elements in a component are the most common sectioning 
elements. They can occur in most component-level elements. These numbered 
section elements must be properly nested (Sect2s can only occur inside Sect1s, 
Sect3s can only occur inside Sect2s, and so on). There are five levels of numbered 
sections. 

The Section element is an alternative to numbered sections. Sections are recursive, 
meaning that you can nest them to any depth desired. 
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In addition to numbered sections, there's the a terminal section that can occur at any 
level, but it cannot have any other sectioning element nested within it. 

can have only one section title and no content section. 

There are elements, which occur only in reference page, are analogous to the 
numbered section elements in components. There are only three levels of numbered 
section elements in a reference page. 

Glossarys, Bibliographys, and Indexes can be broken into top-level divisions, but not 
sections. Unlike sections, these elements do not nest. 

has super-classes 
componentsc 
has blockop some blockc 

is in domain of 
block contentdp, titledp 

is disjoint with 
appendixc, bibliographyc, blockc, chapterc, glossaryc, indexc, inline 
elementsc, prefacec 

 

slidec 

Slide is a component of the one Slide Show. 

has super-classes 
has blockop some blockc 

is in domain of 
is slide ofop, titledp 

is in range of 
has slideop 

is disjoint with 
componentsc, learning objectc 

 

slide showc 

Slide Show is an apresentation in slide. A presentation may be composed of one or 
more slides. 

has super-classes 
learning objectc 
has slideop some slidec 

is in domain of 
has blockop, has slideop 

is in range of 
is block ofop, is slide ofop 
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is disjoint with 

animationc, audioc, moviec, publicationc 
 

tablec 

A formal table in a document. The Table element identifies a formal table. DocBook 
uses the CALS table model, which describes tables geometrically using rows, 
columns, and cells. 

Tables may include column headers and footers, but there is no provision for row 
headers. 

has super-classes 
blockc 

is in domain of 
block authordp, block file referencedp, block labeldp 

is disjoint with 
figurec, graphicc, listc, paragraphc 

 

titlec 

Is a slide title. 

has super-classes 
blockc 

is disjoint with 
figurec, graphicc, listc, paragraphc , tablec 

 

ulinkc 

A link that addresses its target by means of a URL (Uniform Resource Locator). 

The ULink element forms the equivalent of an HTML anchor (<A HREF="...">) for 
cross reference by a Uniform Resource Locator (URL). 

Formatted inline. When rendered online, it is natural to make the content of the ULink 
element an active link. When rendered in print media, the URL might be ignored, 
printed after the text of the link, or printed as a footnote. 

When the content of the ULink element is empty, i.e., for either of the following 
cases: <ulink url="..."/> and <ulink url="..."></ulink>, the content of the url attribute 
should be rendered as the text of the link. 

Linking elements must not be nested within other linking elements (including 
themselves). Because DocBook is harmonizing towards XML, this restriction cannot 
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easily be enforced by the DTD. The processing of nested linking elements is 
undefined. 

has super-classes 
inline elementsc 

is disjoint with 
footnotec, footnoterefc, foreign phrasec 

Object Properties 

has block   has component   has slide   is block of   is component of   is slide of 

 

has blockop 

has domain 
publicationc 
slide showc 

has range 
blockc 

is inverse of 
is block ofop 

 

has componentop 

has range 
componentsc 

is inverse of 
is component ofop 

 

has slideop 

has domain 
slide showc 

has range 
slidec 

is inverse of 
is slide ofop 

 

is block ofop 

has domain 
blockc 

has range 
publicationc 
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slide showc 

is inverse of 
has blockop 

 

is component ofop 

has domain 
componentsc 

is inverse of 
has componentop 

 

is slide ofop 

has domain 
slidec 

has range 
slide showc 

is inverse of 
has slideop 

Data Properties 

annotation date   annotation description   annotation entity   block author    
block content   block file reference   block itemized list content 
block itemized list mark   block itemized list spacing   block label 
block ordered list content   block ordered list continuation 
block ordered list inheritnum    block ordered list numeration 
block ordered list spacing   classification description   classification keyword 
classification purpose   classification taxon path source 
classification taxon path taxon entry   classification taxon path taxon id 
educational context   educational description   educational difficulty 
educational intended end user role   educational interactivity level 
educational interactivity type   educational language 
educational learning resource type   educational semantic density 
educational typical age range   educational typical learning time 
general aggregation level   general coverage   general description 
general identifier catalog   general identifier entry   general keyword 
general language   general structure   general title   inline elements footnote 
inline elements footnoteref   inline elements foreign pharse   inline elements ulink   
life cycle contribute date   life cycle contribute entity   life cycle contribute role 
life cycle status   life cycle version   meta metadata contribute date 
meta metadata contribute entity   meta metadata contribute role 
meta metadata identifier catalog   meta metadata identifier entry 
meta metadata language   meta metadata metadata schema   relation kind 
relation resource description   relation resource identifier catalog 
relation resource identifier entry   rights copyright and other restrictions 
rights cost   rights description   slide serial number   technical duration 
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technical format   technical installation remarks   technical location 
technical other platform requirements 
technical requirement or composite maximum version 
technical requirement or composite minimum version 
technical requirement or composite name   technical requirement or composite type 
technical size   title 

 

annotation datedp 

Date that this annotation was created. 

has domain 
learning objectc 

has range 
date 

 

annotation descriptiondp 

The content of this annotation. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

annotation entitydp 

Entity (i.e., people, organization) that created this annotation. 

vCard, as defined by IMC vCard 3.0 (RFC 2425, RFC 2426). 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

 

block authordp 

IRI: http://www.owl-ontologies.com/Ontology1398432274.owl#block_Author 

The author of the Figure ou the Table. 
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has domain 

figurec 
graphicc 
tablec 

has range 
string 

 

block contentdp 

A content of chapter, section, appendix, glossary, bibliography, index, paragraph or 
preface 

has domain 
appendixc 
bibliographyc 
chapterc 
glossaryc 
indexc 
paragraphc 
prefacec 
sectionc 

has range 
string 

 

block file referencedp 

Storage location of the table, picture or graphic. 

has domain 
figurec 
graphicc 
tablec 

has range 
string 

 

block itemized list contentdp 

Content of the Itemized List 

has domain 
itemized listc 

has range 
string 

 

block itemized list markdp 
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Mark contains a keyword indicating the type of mark to be used on items in this 
ItemizedList. DocBook does not provide a fixed list of appropriate keywords. 

has domain 
itemized listc 

has range 
{ "bullet" , "opencircle" } 

 

block itemized list spacingdp 

Spacing indicates whether or not the vertical space in the list should be minimized. 

has domain 
itemized listc 

has range 
int 

 

block labeldp 

The Label of the Figure ou the Table. 

has domain 
figurec 
graphicc 
tablec 

has range 
string 

 

block ordered list contentdp 

Content of the Ordered List 

has domain 
ordered listc 

has range 
string 

 

block ordered list continuationdp 

If continuation is specified, it indicates how list numbering should begin relative to the 
immediately preceding list. Restarts, the default, indicates that numbering should 
begin again at 1. Continues indicates that numbering should begin where the 
preceding list left off. 

has domain 
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ordered listc 

has range 
{ "Continues" , "Restarts" } 

 

block ordered list inheritnumdp 

In a nested list, InheritNum indicates whether or not the enumeration of interior lists 
should include the numbers of containing list items. If InheritNum is Inherit then the 
third item of a list inside the second item of a list inside the fourth item of a list might 
be enumerated as “4.2.3”. If it is Ignore, the default, then it would be simply “3”. (The 
Numeration attribute controls the actual format of the item numbers, of course.) 

has domain 
ordered listc 

has range 
{ "Ignore" , "Inherit" } 

 

block ordered list numerationdp 

Numeration specifies the style of numbering to be used for items in the current 
OrderedList. 

has domain 
ordered listc 

has range 
{ "Arabic" , "lowerletter" , "lowerroman" , "upperletter" , "upperroman" } 

 

block ordered list spacingdp 

Spacing indicates whether or not the vertical space in the list should be minimized. 

has domain 
ordered listc 

has range 
int 

 

classification descriptiondp 

Description of the learning object relative to the stated 9.1:Classification.Purpose of 
this specific classification, such as discipline, idea, skill level, educational objective, 
etc. 

has domain 
learning objectc 
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has range 

string 
 

classification keyworddp 

Keywords and phrases descriptive of the learning object relative to the stated 
9.1:Classification.Purpose of this specific classification, such as accessibility, security 
level, etc., most relevant first. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

classification purposedp 

The purpose of classifying this learning object. 

discipline 
idea 
prerequisite 
educational objective 
accessibility 
restrictions 
educational level 
skill level 
security level 
competency 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "accessibility" , "competency" , "discipline" , "educational level" , "educational 
objective" , "idea" , "prerequisite" , "restrictions" , "security level" , "skill level" } 

 

classification taxon path sourcedp 

The name of the classification system. 

This data element may use any recognized “official&” taxonomy or any user-defined 
taxonomy. 

has domain 
learning objectc 

has range 
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string 
 

classification taxon path taxon entrydp 

The textual label of the taxon. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

classification taxon path taxon iddp 

The identifier of the taxon, such as a number or letter combination provided by the 
source of the taxonomy. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

educational contextdp 

The principal environment within which the learning and use of this learning object is 
intended to take place. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "higher education" , "other" , "school" , "training" } 

 

educational descriptiondp 

Comments on how this learning object is to be used. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

educational difficultydp 
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How hard it is to work with or through this learning object for the typical intended 
target audience. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "difficult" , "easy" , "medium" , "very difficult" , "very easy" } 

 

educational intended end user roledp 

Principal user(s) for which this learning object was designed, most dominant first. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "author" , "learner" , "manager" , "teacher" } 

 

educational interactivity leveldp 

The degree of interactivity characterizing this learning object. Interactivity in this 
context refers to the degree to which the learner can influence the aspect or behavior 
of the learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "high" , "low" , "medium" , "very high" , "very low" } 

 

 

educational interactivity typedp 

Predominant mode of learning supported by this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "active" , "expositive" , "mixed" } 

 

educational languagedp 

The human language used by the typical intended user of this learning object. 

has domain 
learning objectc 
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has range 

string 
 

educational learning resource typedp 

Specific kind of learning object. The most dominant kind shall be first. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "diagram" , "exam" , "exercise" , "experiment" , "figure" , "graph" , "index" , 
"lecture" , "narrative text" , "problem statement" , "questionnaire" , "self 
assessment" , "simulation" , "slide" , "table" } 

 

educational semantic densitydp 

The degree of conciseness of a learning object. The semantic density of a learning 
object may be estimated in terms of its size, span, or --in the case of self-timed 
resources such as audio or video-- duration. 

The semantic density of a learning object is independent of its difficulty. It is best 
illustrated with examples of expositive material, although it can be used with active 
resources as well. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "high" , "low" , "medium" , "very high" , "very low" } 

 

educational typical age rangedp 

Age of the typical intended user. 

This data element shall refer to developmental age, if that would be different from 
chronological age. 

has domain 
learning objectc 

has range 
int 

 

educational typical learning timedp 

Approximate or typical time it takes to work with or through this learning object for the 
typical intended target audience. 
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has domain 

learning objectc 

has range 
string 

 

general aggregation leveldp 

The functional granularity of this learning object. 

1: the smallest level of aggregation, e.g., raw media data or fragments. 
2: a collection of level 1 learning objects, e.g., a lesson. 
3: a collection of level 2 learning objects, e.g., a course. 
4: the largest level of granularity, e.g., a set of courses that lead to a certificate. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "1" , "2" , "3" , "4" } 

 

general coveragedp 

IRI: http://www.owl-ontologies.com/Ontology1398432274.owl#general_Coverage 

The time, culture, geography or region to which this learning object applies. 

The extent or scope of the content of the learning object. Coverage will typically 
include spatial location (a place name or geographic coordinates), temporal period (a 
period label, date, or date range) or jurisdiction (such as a named administrative 
entity). Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary 
(for example, the Thesaurus of Geographic Names [TGN]) and that, where 
appropriate, named places or time periods be used in preference to numeric 
identifiers such as sets of coordinates or date ranges. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

general descriptiondp 

A textual description of the content of this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 
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general identifier catalogdp 

The name or designator of the identification or cataloging scheme for this entry. A 
namespace scheme. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

general identifier entrydp 

The value of the identifier within the identification or cataloging scheme that 
designates or identifies this learning object. A namespace specific string. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

general keyworddp  

A keyword or phrase describing the topic of this learning object. 

This data element should not be used for characteristics that can be described by 
other data elements. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

general languagedp  

The primary human language or languages used within this learning object to 
communicate to the intended user. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 
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general structuredp  

Underlying organizational structure of this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "atomic" , "collection" , "hierarchical" , "linear" , "networked" } 

 
 
general titledp  

Name given to this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

inline elements footnotedp  

A footnote. The location of the Footnote element identifies the location of the first 
reference to the footnote. Additional references to the same footnote can be inserted 
with FootnoteRef. 

has domain 
inline elementsc 

has range 
string 

 

inline elements footnoterefdp  

This element generates the same mark or link as the Footnote to which it points. 

has domain 
inline elementsc 

has range 
int 

 

inline elements foreign pharsedp  

IRI: http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1398432274.owl#InlineElements_ForeignPharse 

A word or phrase in a language other than the primary language of the document. 
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has domain 

inline elementsc 

has range 
string 

 

inline elements ulinkdp  

A link that addresses its target by means of a URL (Uniform Resource Locator). 

has domain 
inline elementsc 

has range 
string 

 

life cycle contribute datedp  

The date of the contribution. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

life cycle contribute entitydp  

The identification of and information about entities (i.e., people, organizations) 
contributing to this learning object. The entities shall be ordered as most relevant 
first. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

life cycle contribute roledp  

IRI: http://www.owl-
ontologies.com/Ontology1398432274.owl#lifeCycle_Contribute_Role 

Kind of contribution. 

has domain 
learning objectc 

has range 
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{ "author" , "content provider" , "editor" , "educational validator" , "graphical 
designer" , "initiator" , "instructional designer" , "publisher" , "script writer" , 
"subject matter expert" , "technical implementer" , "technical validator" , 
"terminator" , "unknown" , "validator" } 

 

life cycle statusdp  

The completion status or condition of this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "draft" , "final" , "revised" , "unavailable" } 

 

life cycle versiondp  

The edition of this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

meta metadata contribute datedp  

The date of the contribution. 

has domain 
learning objectc 

has range 
date 

 

meta metadata contribute entitydp  

The identification of and information about entities (i.e., people, organizations) 
contributing to this metadata instance. The entities shall be ordered as most relevant 
first. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 
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meta metadata contribute roledp  

Kind of contribution. Exactly one instance of this data element with value "creator" 
should exist. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "creator" , "validator" } 

 

meta metadata identifier catalogdp  

The name or designator of the identification or cataloging scheme for this entry. A 
namespace scheme. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

meta metadata identifier entrydp  

The value of the identifier within the identification or cataloging scheme that 
designates or identifies this metadata record. A namespace specific string. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

meta metadata languagedp  

Language of this metadata instance. This is the default language for all LangString 
values in this metadata instance. If a value for this data element is not present in a 
metadata instance, then there is no default language for LangString values. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

meta metadata metadata schemadp  
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The name and version of the authoritative specification used to create this metadata 
instance. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

relation kinddp  

Nature of the relationship between this learning object and the target learning object, 
identified by 7.2:Relation.Resource. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "hasformat" , "hasversion" , "isbasedon" , "isbasisfor" , "isformatof" , "ispartof" 
, "isreferencedby" , "isrequiredby" , "isversionof" , "references" , "requires" } 

 

relation resource descriptiondp  

Description of the target learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

relation resource identifier catalogdp  

The name or designator of the identification or cataloging scheme for this entry. A 
namespace scheme. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

relation resource identifier entrydp  

The value of the identifier within the identification or cataloging scheme that 
designates or identifies the target learning object. A namespace specific string. 

has domain 
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learning objectc 

has range 
string 

 

rights copyright and other restrictionsdp  

Whether copyright or other restrictions apply to the use of this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "no" , "yes" } 

 

rights costdp  

Whether use of this learning object requires payment. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "no" , "yes" } 

 

rights descriptiondp  

Comments on the conditions of use of this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

slide serial numberdp  

Is a serial number of the slide. 

has domain 
slidec 

has range 

string 

 

technical durationdp  
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Time a continuous learning object takes when played at intended speed. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical formatdp  

Technical datatype(s) of (all the components of) this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical installation remarksdp  

Description of how to install this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical locationdp  

A string that is used to access this learning object. It may be a location (e.g., 
Universal Resource Locator), or a method that resolves to a location (e.g., Universal 
Resource Identifier). The first element of this list shall be the preferable location. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical other platform requirementsdp  

Information about other software and hardware requirements. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 
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technical requirement or composite maximum versiondp  

Highest possible version of the required technology to use this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical requirement or composite minimum versiondp  

Lowest possible version of the required technology to use this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical requirement or composite namedp  

Name of the required technology to use this learning object. 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical requirement or composite typedp  

The technology required to use this learning object, e.g., hardware, software, 
network, etc. 

operating system browser 

has domain 
learning objectc 

has range 
string 

 

technical sizedp  
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The size of the digital learning object in bytes (octets). The size is represented as a 
decimal value (radix 10). Consequently, only the digits "" through "" should be used. 
The unit is bytes, not Mbytes, GB, etc. 

has domain 
learning objectc 

has range 
{ "0" , "1" , "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9" } 

 

titledp  

A tittle of chapter, section, appendix, glossary, bibliography, index or preface 

has domain 
appendixc 
bibliographyc 
chapterc 
glossaryc 
indexc 
prefacec 
sectionc 
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Apêndice C 
 

 
Este apêndice apresenta os documentos gerados e utilizados para a 

apresentação da descrição da ontologia ONTOER+, descrição dos cenários de 
casos de uso e a avaliação da ontologia. Maiores informações sobre os documentos 
podem ser obtidas no Capítulo 5 desta dissertação. 
 

A. Questionário de Avaliação da ontologia ONTOER+ 

 
Solicitamos seu apoio para esta avaliação e, desde já, agradecemos sua 

disponibilidade e contribuição para esta pesquisa. Este questionário tem o objetivo 

de identificar se a ontologia ONTOER+ realiza a contento aquilo a que se propõe. 

Favor ler atentamente a contextualização apresenta a seguir. 

Contextualização 

A sociedade atual está vivendo um momento onde, através da Web, consegue 

acesso rápido e com grande facilidade, em qualquer hora e lugar, a uma gama muito 

grande de informações. Com as facilidades proporcionadas pela Web no âmbito 

educacional, surge o conceito de educação à distância, proporcionando aos alunos 

flexibilidade de horário e sem a obrigatoriedade de estarem fisicamente presentes 

em um ambiente tradicional de aprendizagem33. Além disso permitem que os alunos 

                                            
33  MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Distance education: A systems view of online learning. Third Edition. 
Belmont, CA, USA. Cengage Learning, 2011. 
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realizem seus estudos da maneira que lhes convêm. Os objetos de aprendizagem 

(OA) surgem neste novo ambiente para facilitar o compartilhamento dos materiais de 

aprendizagem disponíveis na Web34. 

O conceito de Objeto de Aprendizagem visa estabelecer formalismos para o 

desenvolvimento de conteúdos didáticos digitais que sejam acessíveis em qualquer 

ambiente virtual de ensino aprendizagem e aplicáveis em diferentes contextos35. 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 

aprendizagem36. 

Os Objetos de Aprendizagem surgiram para ser um recurso que visa oferecer 

facilidade de aprendizagem e têm como característica principal, o fato de que o 

acesso a eles é limitado a usuários com algum vínculo institucional, como estar 

matriculado em algum curso, ou desenvolvendo atividades relacionadas ao trabalho 

profissional. Para que um OA esteja disponível para qualquer usuário livremente 

consultar, usar e adaptar, independente de vínculos, surgiu o conceito de Recurso 

Educacional Aberto (REA). O que diferencia um Objeto de Aprendizagem de um 

Recurso Educacional Aberto, são as restrições de direito de uso através de 

copyrigth37,38. 

A característica principal de um Recurso Educacional Aberto (REA) é que 

esteja disponível para qualquer usuário, permitindo valorizar práticas de 

aprendizagem ligadas ao uso da Web e da sociedade do conhecimento, além de 

fortalecer o sujeito que produz o conteúdo e colocar o autor no centro das atenções. 

Os REA devem estar sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, por 

licenças de direito autoral livre, como o padrão Creative Commons, uma organização 

sem fins lucrativos voltada ao compartilhamento e uso da criatividade e do 

conhecimento por meio de instrumentos legais livres. 

                                            
34  Wiley, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In 
D. A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects, 2000. 
35  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. 
36  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. 
37  HODGINS, Wayne et al. Draft standard for learning object metadata. IEEE, v. 1484, p. 1-2002, 2002. Disponível em 
http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf. 
38  SANTANA, Bianca; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson De Lucca. Recursos Educacionais Abertos: práticas 
colaborativas e políticas públicas. In: Recursos educacionais abertos: práticas colaborativas e políticas públicas. Edufba; Casa 
da Cultura Digital, 2012. 
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Por meio do uso dos REA, é possível contar com a reutilização de conteúdos 

de aprendizagem que, reaproveitados em artefatos digitais, podem melhorar a forma 

de entrega de um conteúdo educacional. Para favorecer a reutilização, os REA 

devem estar disponíveis em um formato que seja entendido por máquinas e, além 

disso, devem ser disponibilizados de forma fragmentada, ou seja, o recurso não 

deve ser disponibilizado como um todo, mas sim em fragmentos. 

No caso de um REA do tipo livro, por exemplo, que é constituído de diversos 

capítulos, onde cada capítulo possui várias seções e cada seção é formada por 

parágrafos, figuras, tabelas e gráficos, cada um desses componentes do conteúdo 

do livro, deve ser disponibilizado separadamente. Imaginando ainda uma 

apresentação em slides, que é constituída por pelo menos 1 slide, onde cada slide 

pode conter um título, tabelas, gráficos, figuras, textos, listas, cada um destes 

componentes deve ser disponibilizado em separado. 

Para possibilitar a disponibilização de REA de forma fragmentada, modelos 

semânticos, como as ontologias, podem ser utilizados, facilitando o reúso dos 

fragmentos desejados por parte dos autores de novos REA. Uma ontologia é uma 

descrição formal dos conceitos e relacionamentos que existem dentro de um 

domínio. Ela se relaciona com um vocábulo específico e com uma linguagem 

específica39. Pode-se definir ontologia como um conjunto de conceitos, termos e 

relações que podem descrever alguma área de conhecimento e construir sua 

representação buscando definir a estrutura de um conhecimento. 

Neste contexto, foi desenvolvida a ontologia ONTOER+, que tem como 

principal objetivo permitir a representação do conteúdo de REA do tipo publicação 

(artigo, livro, apostila e similares) e apresentação em slides, em fragmentos, 

facilitando, dessa forma, o seu reúso. A ontologia ONTOER+ é uma extensão da 

ontologia ONTOER, proposta em Amorim et al. (2012)40, que oferece meios para a 

representação, de forma fragmentada, de REA do tipo livro. 

Na Figura a seguir pode-se observar a relação de hierarquia entre as classes 

da ontologia e servirá de orientação para a resposta a este questionário. 

                                            
39  ARAÚJO, Moysés; FERREIRA, Maria Alice Grigas Varella. Construindo uma ontologia para pesquisa de Materiais e 
Objetos de Aprendizagem baseada na Web Semântica. In: Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. 2004. p. 
369-378. 
40  Amorim, Ricardo; Rabelo, Thomas; Amorim, Dinani. (2012) Open Educational Resources Ontology. Em: Anais dos 
Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, Rio de Janeiro. Disponível em http://www.br-
ie.org/pub/index.php/ wcbie/article/view/1887/1651. Acesso em 08/01/2014. 
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Relação de hierarquia da ontologia ONTOER+ 
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Questões 

Após o entendimento da ontologia ONTOER+ responda às seguintes questões 

sobre a mesma: 

1) Tipo de usuário: 

(   ) Pesquisador  (   ) Professor  (   ) Aluno 

2) Já conhecia a definição de ontologia? 

(   ) Sim  (   ) Não 

3) Caso afirmativo, qual nível de conhecimento? 

Q����R��#����;��<�� Q����R�;��<�� Q����R��S"��� Q����R��6��� Q����R��#�����6���

Comentários:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4) Já conhecia a definição de REA? 

(   ) Sim  (   ) Não 

5) Caso afirmativo, qual nível de conhecimento? 

Q����R��#����;��<�� Q����R�;��<�� Q����R��S"��� Q����R��6��� Q����R��#�����6���

Comentários:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6) Já utilizou REA em alguma situação? 

(   ) Sim  (   ) Não 

7) Caso afirmativo, descreva a experiência. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8) Já utilizou Ontologia em alguma aplicação? 

(   ) Sim  (   ) Não 

9) Caso afirmativo, descreva a experiência. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10) Permite gerar fragmentos úteis para uma publicação (artigo, livro, apostila e 

similares)? 

Q����R�	�!���"������6������ Q����R�	�!���"�� Q����R�������"��'�����6����� Q����R�������"� Q����R�������"������6����� 

11) Permite gerar fragmentos úteis para uma apresentação em slides? 

Q����R�	�!���"������6������ Q����R�	�!���"�� Q����R�������"��'�����6����� Q����R�������"� Q����R�������"������6����� 

 

12) Os fragmentos gerados a partir de uma publicação (artigo, livro, apostila e 
similares) serão satisfatórios para montar um novo REA? 
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Q����R�	�!���"������6������ Q����R�	�!���"�� Q����R�������"��'�����6����� Q����R�������"� Q����R�������"������6����� 

13) Os fragmentos gerados a partir de uma apresentação em slides serão 
satisfatórios para montar um novo REA? 

Q����R�	�!���"������6������ Q����R�	�!���"�� Q����R�������"��'�����6����� Q����R�������"� Q����R�������"������6����� 

14) Você usaria a ontologia ONTOER+ em situações que necessitem de 
fragmentação de REA? 

(   ) Sim  (   ) Não 

15) Em quais situações utilizaria a ontologia ONTOER+? 

(   ) Disponibilizar publicações (livros, apostilas, artigos e similares) de forma fragmentada 
(   ) Disponibilizar apresentações em slides de forma fragmentada 
(   ) Disponibilizar publicações e apresentações em slides de forma fragmentada 
(   ) outros: 
_________________________________________________________________________________ 

16) Você recomendaria a ontologia ONTOER+ para outras pessoas disponibilizarem 
seus objetos de aprendizagem? 

(   ) Sim  (   ) Não 
 
17) Caso tenha realizado experiência anterior com outra ontologia, poderia migrar 
para ONTOER+? 

(   ) Sim  (   ) Não 
 
18) Caso afirmativo, apresente o motivo. 

(   ) Disponibilizar publicações (livros, apostilas, artigos e similares) de forma fragmentada 
(   ) Disponibilizar apresentações em slides de forma fragmentada 
(   ) Disponibilizar publicações e apresentações em slides de forma fragmentada 
(   ) outros: 
_________________________________________________________________________________ 

 

B. Artigo utilizado para demonstrar o uso da ontologia ONTOER+ 

 

What is IEEE Learning Object Metadata / IMS Learning Resource Metadata? 

By Phil Barker 

In Brief 

The IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard for Learning Object Metadata is an internationally 

recognised open standard (published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Standards Association) for the description of “learning objects”. The IEEE working group that 

developed the standard defined learning objects as being “any entity, digital or non-digital, 

that may be used for learning, education or training”, a definition which has struck many 

commentators as being rather broad in its scope. IEEE 1484.12.1 is the first part of a multipart 

standard, and describes the LOM data model. The LOM data model specifies which aspects of 

a learning object should be described and what vocabularies may be used for these 

descriptions; it also defines how this data model can be amended by additions or constraints. 

Other parts of the standard are being drafted to define bindings of the LOM data model, i.e. 
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define how LOM records should be represented in XML and RDF (IEEE 1484.12.3 and IEEE 

1484.12.4 respectively). This briefing paper focuses on the LOM data model rather than 

issues relating to XML or other bindings 

 

IMS Global Learning Consortium is an international consortium that contributed to the 

drafting of the IEEE Learning Object Metadata and endorsed early drafts of the data model as 

part of the IMS Learning Resource Meta-data specification (IMS LRM, versions 1.0 – 1.2.2). 

Feedback and suggestions from the implementers of IMS LRM fed into the further 

development of the LOM, resulting in some drift between version 1.2 of the IMS LRM 

specification and what was finally published at the LOM standard. Version 1.3 of the IMS 

LRM specification realigns the IMS LRM data model with the IEEE LOM data model and 

specifies that the IEEE XML binding should be used. Thus we can now use the term “LOM” 

in referring to both the IEEE standard and version 1.3 of the IMS specification. The IMS 

LRM specification also provides an extensive Best Practice and Implementation Guide, and 

an XSL transform that can be used to migrate metadata instances from the older versions of 

the IMS LRM XML binding to the IEEE LOM XML binding. 

 

What is the LOM for? 

Some of the main things that the LOM is designed to help you achieve are: 

 

Creation of well structured descriptions of learning resources. These descriptions should help 

facilitate the discovery, location, evaluation and acquisition of learning resources by students, 

teachers or automated software processes. 

• Sharing of descriptions of learning resources between resource discovery systems. 

This should lead to a reduction in the cost of providing services based on high quality 

resource descriptions. 

• Tailoring of the resource descriptions to suit the specialized needs of a community. 

This may include choosing suitable controlled vocabularies for classification, reducing 

the number of elements that are described or adding new ones from other resource 

description schemas. 

• Creators and publishers may use the LOM along with other specifications to “tag” 

learning resources with a description that can be associated with the resource. This 

will provide information in a standard format similar to that found on the cover and ly-

page of a text book. 

 

Technical Details 

 

How the IEEE LOM Works 

The LOM comprises a hierarchy of elements shown in Figure 1. At the first level there are 

nine categories, each of which contains sub-elements; these sub-elements may be simple 

elements that hold data, or may themselves be aggregate elements, which contain further sub-

elements. The semantics of an element are determined by its context: they are affected by the 

parent or container element in the hierarchy and by other elements in the same container. For 

example the various Description elements (1.4, 5.10, 6.3, 7.2.2, 8.3 and 9.3) each derive their 

context from their parent element. In addition, description element 9.3 also takes its context 

from the value of element 9.1 Purpose in the same instance of Classification. 
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The data model specifies that some elements may be repeated either individually or as a 

group: for example the elements 9.3 (Description) and 9.1 (Purpose) can only occur once 

within each instance of the Classification container element. However the Classification 

element may be repeated, thus allowing many descriptions for different purposes. 

 

The data model also specifies the value space and datatype for each of the simple data 

elements. The value space defines the restrictions, if any, on the data that can be entered for 

that element. For many elements the value space allows any string of Unicode character to be 

entered, for other elements entries must be drawn from a declared list (i.e. a controlled 

vocabulary) or must be in a specified format (e.g. date and language codes). Some element 

datatypes simply allow a string of characters to be entered, others comprise two parts as 

described below. 

 

• LangString items contain Language and String parts, allowing the same information 

to be recorded in multiple languages. 

• Vocabulary items are constrained in such a way that their entries have to be chosen 

from a controlled list of terms. Such elements are composed of Source-Value pairs; the 

Source should contain the name of the list of terms being used and the Value should 

contain the chosen term. 

 

• DateTime and Duration items contain one part that allows the date or duration to be 

given in a machine readable format, and a second that allows a description of the date 

or duration (for example “mid summer, 1968”). 

 

When implementing the LOM as a data or service provider, it is not necessary to support all 

the elements in the data model, nor need the LOM data model limit the information which 

may be provided. The creation of an application profile allows a community of users to 

specify which elements and vocabularies they will use. Elements from the LOM may be 

dropped and elements from other metadata schemas may be brought in; likewise, the 

vocabularies in the LOM may be supplemented with values appropriate to that community. 

 

Requirements 
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The key requirements for exploiting the LOM as a data- or service provider are: 

• to understand user/community needs and to express these as an application profile; 

• to have a strategy for creating high quality metadata, 

• to store this metadata in a form which can be exported as LOM records, 

• to agree a binding for LOM instances when they are exchanged, 

• to be able exchange records with other systems either as single instances or en masse. 

 

Related Specifications 

There are many metadata specifications, of particular interest is the Dublin Core Metadata 

Element Set (commonly known as Simple Dublin Core, standardized as ANSI/NISO Z39.85 – 

2001), which provides a simpler more loosely defined set of elements with some overlap with 

the LOM, and which is useful for sharing metadata across a wide range of disparate services. 

The Dublin Core Metadata Initiative is also working on a set of terms which allow the Dublin 

Core Element Set to be used with greater semantic precision (Qualified Dublin Core). The 

Dublin Education Working Group aims to provide refinements of Dublin Core for the specific 

needs of the education community. Details of Dublin Core can be found at 

http://dublincore.org/. 

Many other education-related specifications allow for LOM metadata to be embedded within 

XML instances, for example describing the resources in an IMS Content Package or Resource 

List, describing the vocabularies and terms in an IMS VDEX (Vocabulary Definition and 

Exchange) file, and describing the question items in an IMS QTI (Question and Test 

Interoperability) file. Details of these can be found at http://imsglobal.org/. 

 

The IMS Vocabulary Definition and Exchange (VDEX) specification has a double relation 

with the LOM, since not only can the LOM provide metadata on the vocabularies in a VDEX 

instance, but VDEX can be used to describe the controlled vocabularies which are the value 

space for many LOM elements. 

 

LOM records can be transported between systems using a variety of protocols, perhaps the 

most widely used being OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting, see http://openarchives.org). 

 

Application Profiles 

For UK Further and Higher Education the most relevant family of application profiles are 

those based  around  the  UK  LOM  Core.  See  http://www.cetis.ac.uk/proiles/uklomcore. 

 

Other important application profiles are those developed by the Celebrate project. See 

http://www.eun.org/ww/en/pub/celebrate_help/ application_profile.htm and the metadata 

profile that is part of the SCORM reference model. See 

http://www.adlnet.org/index.cfm?fuseaction=scormabt 

 

Resources 

 

People, products and services 
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The CETIS Metadata and Digital Repository special interest group http://metadata.cetis.ac.uk/ 

has two email lists, the SIG list http://www.jiscmail.ac.uk/cetis- metadata will keep you up to 

date on all SIG activities and spec development related to metadata and digital repositories; 

the LOM-cataloguing list, http://www.jiscmail.ac.uk/ lom-cataloguing is for queries relating 

to the creation and management of LOM descriptions. 

 

The following tools allow the creation and/or storage of LOM or IMS LRM 1.2.1 instances (it 

is still important to check the version of the data model and XML binding are being used): 

 

Metadata Editors 

• Reload, includes an open-source editor for IMS LRM http://www.reload.ac.uk/ 

• Curriculum Online Tagging Tool is used for creating metadata for online resource 

made available to schools in England. 

http://www.curriculumonline.gov.uk/SupplierCentre/taggingtooldownload.htm 

 

Repositories / Catalogues 

 

• IntraLibrary (http://www.intralibrary.com/) and Xtensis (http://www.xtensis.co.uk/) are 

both commercial learning object repository systems. They were both tested by the Jorum 

project (http://www.jorum.ac.uk). 

• HarvestRoad Hive is a commercial federated digital repository system, i.e. it is designed 

share content across multiple repositories. http://www2.harvestroad.com.au/cgi-

bin/hr/loadframes_ tmp.cgi?lcms 

• Splash is open source software which allows educators to build personal repositories. 

http://www.edusplash.net/ 

 

Resources on the Internet 

CanCore is simply the most thorough element- by-element guide to the LOM in existence. 

http://www.cancore.ca/ 

 

IMS Global Learning Consortium Learning resource meta-data specification. 

http://www.imsglobal.org/ metadata/ 

 

About this guide 

This guide was produced by CETIS, the Centre For Educational Technology Interoperability 

Standards. For more information on CETIS, visit http://www.cetis.ac.uk. 

Phil Barker is coordinator of the CETIS Metadata and Digital Repository Special Interest 

Group (MDR SIG) and is based at Heriot- Watt University. 
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