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RREESSUUMMOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Muitos estudos mostram que o uso de ferramentas de tecnologias de informação e multimídia é 
apontado como capaz de proporcionar progressos significativos no processo educacional. A busca 
por mecanismos computacionais que permitam a evolução destas técnicas não pára de crescer e 
entre estas tecnologias destacam-se os “Objetos de Aprendizagem”, que são recursos educacionais 
desenvolvidos a partir de objetos pedagógicos, com o intuito de mediar o processo de ensino e 
aprendizagem. Estes objetos podem ser combinados de várias maneiras, permitindo compor 
unidades de aprendizagem capazes de prover estratégias diversificadas e adequadas às necessidades 
dos alunos. No entanto, há uma grande dificuldade por parte dos educadores em incorporar essas 
ferramentas tecnológicas à prática pedagógica e, além disso, a construção destes objetos de 
aprendizagem ainda suscita enormes desafios aos professores e pesquisadores. Para mudar esse 
quadro é preciso o esforço conjunto de profissionais das áreas de Educação, Psicologia e 
Informática para a concepção e desenvolvimento de softwares educacionais com qualidade. Este 
trabalho tem como objetivo identificar boas práticas de metodologias de concepção de objetos de 
aprendizagem e avaliar como tais práticas contribuem no desenvolvimento, considerando as 
necessidades de uma equipe multidisciplinar. 

 

Palavras-chave: objetos de aprendizagem, metodologias de desenvolvimento, software educativo. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
 
 
 
 
 
 
 
 

Several studies have shown that the use of Information Technology and Multimedia tools is pointed 

out as capable to provide significant progress in the educational process. The search for computing 

mechanisms that allow the evolution of these techniques does not stop growing and, among these 

technologies, the "Learning Objects” are highlighted as educational resources developed from 

pedagogic objects, intending to mediate the teaching and learning process. These objects can be 

combined in several ways, allowing the composition of learning units capable to provide diversified 

and appropriate strategies to the students' needs. However, there is a great difficulty by the 

educators in incorporating those technological tools to the pedagogic practice and, besides, the 

construction of these learning objects still raises enormous challenges to the teachers and 

researchers. To change that picture it is necessary the united effort of Education, Psychology and 

Computer science professionals for the conception and development of quality educational 

softwares. This paper aims to identify best practices of learning objects design methodologies and 

evaluating how such practices contribute in the development, considering the needs of a 

multidisciplinary team. 

 

Keywords: learning objects, development methodologies, educational software. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
Este capítulo introduz o contexto da Tecnologia Educacional no qual este trabalho está inserido e 

como a Engenharia de Software está relacionada com o propósito da pesquisa. O capítulo apresenta 

também os principais projetos e pesquisas relacionados a objetos de aprendizagem em âmbito 

nacional e internacional. Por último, descrevemos a motivação e a proposta deste estudo e a 

estrutura do trabalho. 

1.1. Contextualização 
Muitas inovações proporcionaram avanços respeitáveis no campo da aprendizagem em 

diferentes épocas. Pode-se citar como exemplo, o ábaco, a calculadora, o computador e, mais 

recentemente, a internet. As últimas tecnologias possibilitam o armazenamento e a divulgação de 

informações. Inicia-se, então, a sociedade da informação, na qual os mecanismos de 

armazenamento, distribuição e acesso promovem uma nova cultura da aprendizagem [Nicoleit et 

al., 2006]. 

Este cenário revela que novas formas de aprender estão constantemente sendo discutidas 

conforme a disponibilidade e oferta de recursos tecnológicos atuais [Nicoleit et al., 2006], 

destacando a importância do computador na Educação como agente transformador, auxiliando no 

processo de ensino e aprendizagem. Como conseqüência, vale ressaltar a relevância da concepção e 

desenvolvimento de softwares educacionais como instrumentos catalisadores da aprendizagem, 

possibilitando práticas pedagógicas inovadoras [Falkembach, 2005]. 

Muitos estudos mostram que o uso de ferramentas de tecnologias de informação e multimídia é 

apontado como capaz de proporcionar progressos significativos no processo educacional [Tarouco e 

Cunha, 2006]. Conforme descrito em [Jonassen et al., 1998], o uso do computador como ferramenta 

cognitiva por parte dos aprendizes, permite avaliar o que eles sabem e engajá-los em pensamento 

crítico sobre o conteúdo que estão estudando. As novas tecnologias, como a internet, forçam a 

adaptação ao meio e ao ambiente social, tornando o professor um elo de conhecimento dessas 

tecnologias, podendo transformar o processo de aprendizagem [Falkembach, 2005]. 

Outros elementos que têm motivado essa intensa discussão em torno de temas relacionados à 

Informática na Educação, são a crescente demanda por formação e capacitação de pessoal, a 
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necessidade de atualização constante do conhecimento, a multidisciplinaridade na execução de 

tarefas, a globalização e o avanço tecnológico [Barbosa et al., 2003]. 

O panorama resultante da utilização dessas tecnologias, aliadas à necessidade de se aprender 

rapidamente, vem tornando a aprendizagem assistida por computador uma estratégia bastante útil 

nos dias atuais. Por outro lado, o fácil acesso à tecnologia faz com que a rede mundial de 

computadores esteja cada vez mais rica em materiais educativos de todas as formas: artigos, livros, 

ilustrações, animações e outros mais sofisticados. A criação e disponibilização desses materiais para 

a troca de informações entre os usuários contribuem para que a educação atinja um nível de 

excelência [Lucchesi et al., 2006], porém muitos profissionais da área educacional (professores, 

especialistas, pedagogos) têm dificuldade em acessar e manipular essas ferramentas tecnológicas de 

forma eficiente [Gama e Scheer, 2007]. 

 Esse material normalmente necessita de um ambiente apropriado e uma formatação 

adequada para o ensino e aprendizagem. Precisa também de um acompanhamento ou alguma forma 

de interação entre usuários. Talvez por não existir um compromisso educacional formal na grande 

maioria dos casos, esse material pode conter erros que comprometem o conteúdo. Outros problemas 

seriam a grande quantidade de informação, explicações contraditórias, conteúdo incompleto, falta 

de orientação e de uma diretriz pedagógica no processo [Lucchesi et al., 2006]. 

A busca por mecanismos computacionais que permitam a evolução desta tecnologia não pára de 

crescer e entre estas tecnologias destacam-se os “Objetos de Aprendizagem” [Neto, 2006]. Estes 

são recursos educacionais desenvolvidos a partir de objetos pedagógicos, com o intuito de mediar o 

processo de ensino e aprendizagem [Nicoleit et al., 2006]. 

Os objetos de aprendizagem podem ser combinados de várias maneiras, permitindo compor 

unidades de aprendizagem capazes de prover estratégias diversificadas e adequadas às necessidades 

dos alunos. Assim, estes objetos enquadram-se tanto como ferramenta para apoiar a educação à 

distância como para a construção e fixação de conceitos desenvolvidos em sala de aula, 

constituindo-se de um recurso motivador para professores e alunos [Tarouco e Cunha, 2006]. 

1.2. Problema 
Assim como ocorre na produção de softwares tradicionais, o estabelecimento e a aplicação de 

práticas sistemáticas e disciplinadas que garantam produtividade no processo de desenvolvimento e 

qualidade dos produtos gerados também se fazem fundamentais na produção de módulos 

educacionais. É importante ressaltar, entretanto, que a simples utilização de recursos tecnológicos e 

computacionais não garante necessariamente o sucesso e a efetividade do aprendizado. A qualidade 
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do conteúdo educacional disponibilizado e das atividades e avaliações propostas também é um fator 

relevante a ser considerado [Barbosa et al., 2003]. Portanto, o processo de desenvolvimento destes 

objetos de aprendizagem deve compreender, além das questões pertinentes a processos de software, 

aspectos relativos à concepção de software educacional, coerente com uma perspectiva pedagógica 

e a formação de uma equipe multidisciplinar de desenvolvimento [Benitti et al., 2005]. 

O problema, portanto, é a dificuldade encontrada pelas organizações em tratar as particularidades 

da construção de objetos de aprendizagem dentro do processo de desenvolvimento, de forma a 

integrar os componentes pedagógicos, técnicos e ergonômicos, impactando positivamente no 

processo de ensino. 

1.3. Motivação 
A valorização da educação à distância começa a ser sentida no Brasil. Alguns números dessa 

modalidade de ensino são expressivos, como os quarenta mil matriculados em cursos superiores à 

distância [ABED]. Portanto, é extremamente necessária uma maior atenção para a construção dos 

materiais educacionais. 

Eduardo O. Chaves, professor de Tecnologia na Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas, afirma que: 

 A produção de software educacional de alta qualidade técnica e com 

sofisticação pedagógica é um desafio enfrentado pelo Brasil. A produção 

deste software esbarra na dificuldade de diálogo entre analistas de sistemas 

e profissionais da área de Psicologia e Educação. Estes profissionais não 

trocam informações uns com os outros. Concluindo, o que se tem de 

software educacional é pouco e é material ingênuo do ponto de vista 

pedagógico [Chaves, 2004]. 

Para mudar esse quadro é preciso o esforço conjunto de profissionais das áreas de Educação, 

Psicologia e Informática, visando a concepção e desenvolvimento de softwares educacionais com 

qualidade [Falkembach, 2005]. Nesse contexto multidisciplinar, também se faz necessário 

implementar métodos pelos quais seja possível avaliar a qualidade de interfaces educativas durante 

o processo de desenvolvimento. 

 Integrar esses especialistas em um novo conceito de desenvolvimento de sistema 

educacional requer experiência do responsável pelo projeto, para determinar a exata função de cada 

um. A delegação de tarefas, tanto quanto a simplificação das mesmas, é condição fundamental para 

que um projeto de componentes de aprendizagem seja bem sucedido. 
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Barbosa et al. (2003) afirmam que, de modo geral, o desenvolvimento de objetos educacionais 

exige que, além dos aspectos técnicos e organizacionais, alguns fatores específicos associados ao 

aprendizado, tais como a aplicação de teorias educacionais e ferramentas apropriadas ao ensino e 

treinamento, também sejam considerados. Em virtude da diversidade e complexidade dos fatores 

envolvidos, a construção de tais objetos demanda tempo e recursos (humanos, técnico-

administrativos e econômicos), não podendo ser considerada uma atividade trivial. 

Bassani et al. (2006) compartilham a mesma opinião, reforçando que apesar da existência de 

metodologias para o desenvolvimento de sistemas computacionais consolidadas na área de 

Computação, o caráter diferenciado do software educativo vem impulsionando a investigação nesta 

área, em busca de uma proposta que contemple, além dos aspectos computacionais, também os 

aspectos educacionais, de interface e colaboração. Os autores também afirmam que enquanto o 

processo de desenvolvimento de grande parte dos aplicativos comerciais enfatiza o fluxo funcional, 

a execução de tarefas, o apoio à tomada de decisão, entre outros, a concepção do software educativo 

busca promover a aprendizagem, a demanda cognitiva para obter o conhecimento e a construção de 

relações e conceitos. Assim, as decisões em projetos deste tipo de software não passam apenas por 

definições de tarefas/processos e dados que serão armazenados, diferentemente dos outros tipos de 

software cujos resultados se refletem no ambiente externo. As decisões no projeto de materiais 

educativos focam em mudanças internas no usuário, geralmente pouco mensuráveis e cujos 

resultados devem ser de longo prazo. 

1.4. Proposta 
De acordo com Falkembach (2005), ao se projetar uma aplicação educacional de qualquer tipo, é 

conveniente considerar que o processo de desenvolvimento deve incluir tanto o funcionamento da 

aplicação quanto os mecanismos pedagógicos e didáticos, que constituem a base de toda a aplicação 

de ensino e aprendizagem. Portanto, é preciso analisar os procedimentos pedagógicos que vão desde 

a consideração do conteúdo a ser apresentado e das estratégias mais adequadas, até a compreensão 

do processo de ensino e aprendizagem e das interações entre o aluno envolvido nesse processo, 

através de um meio informatizado. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar aspectos de metodologias de concepção de 

objetos de aprendizagem e avaliar como tais aspectos contribuem positivamente no 

desenvolvimento de materiais educacionais, considerando as necessidades de uma equipe 

multidisciplinar. 

Para tanto, utilizamos diretrizes da pesquisa qualitativa e quantitativa, baseada em survey e 

entrevistas. Inicialmente, foram pesquisados na literatura diversos trabalhos relacionados ao 
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desenvolvimento de componentes de aprendizagem. A análise desses trabalhos permitiu filtrar e 

compilar algumas práticas e técnicas para esse tipo de desenvolvimento e em seguida foram 

utilizadas técnicas de survey e entrevistas com os fabricantes nacionais de materiais educativos para 

posteriormente analisar qualitativamente o contexto em questão. A partir de então foi possível 

discutir experiências positivas e negativas das empresas participantes da pesquisa com vistas a 

distinguir as práticas que se mostraram mais propensas a gerar bons resultados em termos técnicos e 

pedagógicos. 

Através dos resultados obtidos podemos perceber a diversidade de técnicas de desenvolvimento 

utilizadas por cada uma das organizações e como os problemas práticos enfrentados por alguns 

fabricantes de objetos de aprendizagem são solucionados por outras organizações. 

1.5. Estrutura da Dissertação 
Além deste capítulo introdutório, o texto está organizado em mais seis capítulos. 

No capítulo 2 são apresentadas as definições e características dos objetos de aprendizagem e 

consolida alguns aspectos a respeito dos padrões e fatores que devem ser considerados no 

desenvolvimento e avaliação de materiais educacionais. 

No capítulo 3 descrevemos a problemática existente nas metodologias de desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem e apresenta uma análise crítica de alguns processos propostos na literatura. 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia de pesquisa utilizada para a realização deste trabalho, 

descrevendo e justificando as técnicas e procedimentos escolhidos, assim como suas limitações.  

No capítulo 5 são apresentados os resultados e análises dos procedimentos e técnicas aplicados. 

Também é feita uma análise qualitativa dos dados coletados através das entrevistas semi-

estruturadas, feitas com alguns fabricantes nacionais de objetos de aprendizagem. 

No capítulo 6 é feita uma discussão a partir das análises e resultados obtidos, focando nos 

problemas identificados nas organizações e nas práticas sugeridas para a minimização dessas 

dificuldades. 

E, por fim, no capítulo 7 são sumarizadas as contribuições deste trabalho, as limitações e os 

trabalhos futuros.  

Além dos capítulos citados acima, ao final deste trabalho estão também descritos os apêndices A, 

B, C e D nos quais são apresentadas informações adicionais referenciadas ao longo do documento. 
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22..  OOBBJJEETTOOSS  DDEE  
AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  

Este capítulo apresenta a literatura acerca dos objetos de aprendizagem, de forma que os 

principais conceitos básicos e as lições aprendidas sobre este assunto sejam explicitados. 

Inicialmente destacamos as principais definições e características dos objetos de aprendizagem sob 

o ponto de vista de diversos pesquisadores. Em seguida são apresentados os fatores que devem ser 

levados em consideração no projeto e construção dos objetos de aprendizagem, assim como os 

métodos sugeridos na literatura para avaliá-los. 

2.1. Objetos de Aprendizagem no Brasil e no mundo 
Durante os últimos anos, diversos projetos e pesquisas têm sido realizados em torno dos objetos 

de aprendizagem, dando origem a diversas fábricas e repositórios nacionais de acesso gratuito, tais 

como RIVED1, LABVIRT2, PROATIVA3 e CESTA4. 

O RIVED (Rede Interativa Virtual de Educação) é um programa da Secretaria de Educação a 

Distância – SEED, que tem por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de 

objetos de aprendizagem. Além de promover a produção e publicar na web os conteúdos digitais 

para acesso gratuito, o RIVED realiza capacitações sobre a metodologia para produzir e utilizar os 

objetos de aprendizagem nas instituições de ensino superior e na rede pública de ensino [RIVED]. 

O LABVIRT (Laboratório Virtual) [LABVIRT] é uma iniciativa da Escola do Futuro da 

Universidade de São Paulo. O projeto envolve um paradigma no sistema de ensino e aprendizagem, 

conforme dito por César Nunes em entrevista: 

O aluno participa ativamente da construção do seu próprio 

conhecimento e do conhecimento coletivo; envolve processos colaborativos 

numa comunidade de aprendizagem; permite que os alunos trabalhem com 

problemas abertos onde escolhem os assuntos e definem o nível em que são 

                                                 
1 Em http://www.rived.mec.gov.br/ 
2 Em http://www.labvirt.fe.usp.br/ 
3 Em http://www.proativa.vdl.ufc.br/ 
4 Em http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/ 
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capazes de desenvolver; fazendo uso das novas mídias têm motivação e se 

preparam para a vida digital [MICROSOFT]. 

O projeto também já possui um grande número de objetos baseados em simulações interativas 

que promovem uma aprendizagem mais significativa pelo papel ativo do aluno ao se apropriar da 

tecnologia [Schwarzelmüller e Ornellas, 2006]. 

O PROATIVA (Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem) é formado por 

um grupo da Universidade Federal do Ceará e tem por objetivo desenvolver objetos de 

aprendizagem (atividades multimídia, interativas, na forma de animações e simulações que têm a 

idéia de quebrar o conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser 

reutilizados em vários ambientes de aprendizagem), bem como realizar pesquisas sobre a utilização 

desses objetos na escola, como forma de melhorar o aprendizado dos conteúdos escolares 

[PROATIVA]. 

O projeto CESTA (Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na Aprendizagem) 

[CESTA] da Universidade Federal do Rio Grande do Sul considera os objetos educacionais 

definidos como qualquer recurso para apoiar a aprendizagem. A idéia básica é a de poder acessar 

tanto os objetos de aprendizagem que servem como blocos básicos, com os quais serão construídos 

objetos mais complexos, como estes objetos compostos. O projeto já possui um repositório que 

cataloga e armazena os objetos [Tarouco e Cunha, 2006]. 

No âmbito internacional, as iniciativas com mais destaque são MERLOT5 e CAREO6. O 

MERLOT (Multimedia Educational Repository for Learning and On-line Teaching) é reconhecido 

como um dos repositórios de maior acesso do mundo. O projeto começou com algumas 

universidades do estado da Califórnia e cresceu incorporando as grandes universidades norte-

americanas. Tendo como principais usuários os professores universitários, o MERLOT atende a 

propósitos como apresentação de aulas e de tarefas para os alunos. Seu sistema de revisão por pares 

é um diferencial, comparado a outros repositórios [MERLOT]. 

O CAREO (Campus Alberta Repository of Educational Objects) é uma iniciativa canadense para 

o armazenamento de objetos de aprendizagem, também reconhecido internacionalmente. O projeto 

armazena links para objetos de aprendizagem, como também os próprios objetos desenvolvidos e 

oferece, ainda, serviços personalizados aos usuários, tais como: área de trabalho com bookmarks e 

histórico de downloads. 

                                                 
5 Em http://www.merlot.org/ 
6 Em http://www.ucalgary.ca/commons/careo/index.html 
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No entanto, há uma grande dificuldade por parte dos educadores em incorporar essas ferramentas 

tecnológicas à prática pedagógica [Souza et al., 2007] e, além disso, a construção destes objetos de 

aprendizagem ainda suscita enormes desafios aos professores e pesquisadores. Um dos maiores é 

saber se um software ou um objeto de aprendizagem utilizado para fins educacionais é eficaz e têm 

os quesitos básicos de qualidade para ensino e aprendizagem. As pesquisas sobre avaliação de 

softwares educacionais demonstram a carência de conhecimentos sobre modelos e métodos, como 

também a questão de desenvolvimento destas ferramentas [Gama e Scheer, 2007]. 

2.2. Definições de Objeto de Aprendizagem 
Como descrito no capítulo anterior, com a evolução tecnológica sentiu-se a necessidade de novos 

sistemas de gestão do processo educacional. Não se trata apenas de gestão das informações sobre o 

processo, mas também de gestão do trabalho do aluno e professor neste processo para torná-lo mais 

eficaz e eficiente. Trata-se de fornecimento de sistemas e ferramentas de ajuda ao processo de 

ensino-aprendizagem [Romiszowski e Romiszowski, 2005]. 

De modo geral, há um consenso de que não existe um único formato padrão que sirva para todos 

os materiais didáticos. O formato depende do tipo de conteúdo a ser apresentado, do objetivo de 

aprendizagem a ser trabalhado e das características do público alvo. Enfim, existem diversas 

metodologias de elaboração e organização do material didático, baseadas em diversas teorias de 

aprendizagem e afins. Estas metodologias, bem como as teorias que as norteiam, não se substituem, 

mas co-existem, um conjunto servindo melhor em determinada situação de ensino-aprendizagem e 

outro sendo mais apropriado à outra [Romiszowski e Romiszowski, 2005]. 

Uma tecnologia instrucional nascida a partir da convergência de aplicações de resultados da 

Educação e da Tecnologia da Informação são os chamados objetos de aprendizagem: qualquer 

grupo de materiais estruturados de forma que tenha um significado e seja usado para um objetivo 

educacional [Smith, 2004]. Estes objetos se apresentam com possibilidades de potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem significativa dos conteúdos e despontam na educação presencial 

e à distância como uma tecnologia recente [Nicoleit et al., 2006] que pode beneficiar professores e 

alunos, além da comunidade em geral, mediando assim a prática pedagógica nos ambientes de 

aprendizagem [Souza, 2005]. 

Os estudos sobre objetos de aprendizagem são recentes, de forma que não há um consenso 

universalmente aceito sobre seu significado [Macedo et al., 2006]. Contemporaneamente existem 

várias definições para objetos de aprendizagem e cada uma representa interesses preliminares e 

específicos de seus proponentes [Monteiro et al., 2006], variando em termos de tamanho, escopo, 

conteúdo, projeto e implementação [Smith, 2004]. No âmbito educacional as definições focam o 
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comportamento da aprendizagem [Weller et al., 2003]. O conceito de objetos de aprendizagem, 

segundo o IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC), refere-se a qualquer entidade, 

digital ou não, que pode ser utilizada ou reutilizada durante um processo de aprendizagem com 

suporte tecnológico. Tais objetos podem ter conteúdo hipermídia, conteúdo instrucional, outros 

objetos de aprendizagem e software de apoio [IEEE/LTSC]. 

Já a clássica referência de Wiley (2002) afirma que um objeto de aprendizagem é qualquer 

recurso digital que possa ser utilizado para o suporte ao ensino. Pimenta e Batista (2004) concluem 

que os objetos de aprendizagem constituem-se de unidades de pequena dimensão, desenhadas e 

desenvolvidas de forma a fomentar a sua reutilização, eventualmente em mais do que um curso ou 

em contextos diferenciados, e passíveis de combinação e/ou articulação com outros objetos de 

aprendizagem de modo a formar unidades mais complexas e extensas. 

De acordo com Sosteric e Hesemeier (2002), os objetos de aprendizagem são arquivos digitais 

(imagem, filme, etc.) que podem ser utilizados para fins pedagógicos e que possuem, internamente 

ou através de associação, sugestões sobre o contexto apropriado para a utilização. 

Para a Rede Interativa Virtual de Educação - RIVED (2008), o conceito é estendido a qualquer 

recurso que possa ser reutilizado para dar suporte ao aprendizado. Sua principal idéia é “quebrar” o 

conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser reutilizados em vários 

ambientes de aprendizagem. Qualquer material eletrônico que provê informações para a construção 

de conhecimento pode ser considerado um objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma 

de uma imagem, uma página web, uma animação ou simulação. 

O Ministério da Educação [MEC] declara que os objetos de aprendizagem devem objetivar o 

aprimoramento da educação presencial e/ou à distância, para incentivar a pesquisa e a construção de 

novos conhecimentos para melhoria da qualidade, eqüidade e eficiência dos sistemas públicos de 

ensino pela incorporação didática das novas tecnologias de informação e comunicação.  

Neste trabalho, consideramos os objetos de aprendizagem de natureza digital que consistem, no 

mínimo, de conteúdo e interface. O conteúdo é composto pelos materiais ou “blocos” que 

constituem os objetos de aprendizagem: imagens, textos, vídeos, etc. A interface é a parte do objeto 

de aprendizagem com a qual o usuário interage. Isto inclui o design gráfico, navegacional e outros 

controles utilizados pelos usuários [Smith, 2004]. Para exemplificar, animações desenvolvidas 

através do Macromedia Flash7 ou da linguagem de programação Java8, são exemplos de objetos de 

aprendizagem considerados neste estudo. Um exemplo pode ser visto na Figura 2.1.  

                                                 
7 http://www.adobe.com/products/flash/ 
8 http://java.sun.com/ 
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Figura 2.1 - Exemplo de Objeto de Aprendizagem 

Essas animações ajudam o aluno a compreender melhor o assunto tratado e, através delas, poderá 

visualizar de forma animada na tela do seu computador, certo fenômeno, reação ou acontecimento 

de algo ligado ao assunto que esteja estudando [Maeda et al., 2005]. Os recursos multimídia 

disponíveis possibilitam vivenciar a exploração de diferentes fenômenos científicos e conceitos 

impossíveis em uma sala de aula ou laboratório [Nicoleit et al., 2006]. 

2.3. Características 
Embora não haja uma definição unanimemente aceita sobre objeto de aprendizagem, existem 

elementos que são considerados importantes na sua constituição. Assim como há diversos conceitos 

para objetos de aprendizagem, há também uma discordância na literatura sobre o grau de 

importância das características que definem tais objetos. Entretanto, não há controvérsias sobre o 

que pode caracterizar objetos de aprendizagem, mas sim variações na quantidade de elementos que 

possam caracterizá-los [Silva, 2006]. 

Um objeto de aprendizagem bem estruturado é dividido em três partes bem definidas [Singh, 

2001]: 
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• Objetivos: esta parte do objeto tem como intenção demonstrar ao aprendiz o que pode ser 

aprendido a partir do estudo desse objeto, além do pré-requisito para um bom 

aproveitamento de todo o conteúdo disponível. 

• Conteúdo instrucional: parte que apresenta todo o material didático necessário para que no 

término o aluno possa atingir os objetivos definidos. 

• Prática e feedback: uma das características importantes do paradigma objetos de 

aprendizagem é que a cada final de utilização julga-se necessário que o aprendiz verifique se 

o seu desempenho atingiu as expectativas. Caso não, o aprendiz deve ter a liberdade para 

voltar a utilizar-se do objeto quantas vezes julgar necessário. 

Segundo Singh (2001), essa estrutura diferencia os objetos de aprendizagem de outras 

tecnologias aplicadas à educação e possibilita a produção de conhecimento. 

Partindo de exemplos práticos para despertar a curiosidade dos estudantes, os objetos de 

aprendizagem têm se tornado uma importante ferramenta para aprimorar o ensino interativo de 

temas didáticos das mais diversas disciplinas. Muitos objetos são ferramentas interativas que 

suportam exploração, investigação, construção de soluções e manipulação de parâmetros, ao invés 

da simples memorização de fatos [Kay e Knaack, 2005]. Outros também possuem componentes 

gráficos que ajudam a tornar mais concretos os conceitos abstratos e, dessa forma, conseguem 

explorar conceitos de mais alto nível reduzindo a carga cognitiva [Gadanidis et al., 2003]. 

 

Figura 2.2 - Modelo de características apresentado por Gama e Scheer (Fonte: Gama e Scheer, 2007) 

A construção de objetos de aprendizagem exige tanto os requisitos de aprendizagem como de 

usabilidade. Gama e Scheer (2007) apresentam esses dois grupos de requisitos em um modelo de 

características dos objetos de aprendizagem, como apresentado na Figura 2.2. Os autores afirmam 
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também que no processo de desenvolvimento desses objetos, um dos propósitos deve ser validá-los 

no que tange a sua adequabilidade e qualidade, verificando categorias, características e critérios. 

Neste modelo de classificação, o nível de agrupamento maior é no tema geral de Interação Homem 

Computador (IHC). Nesse tema podem-se colocar duas categorias (Pedagógica e Ergonômica) e 

seis conjuntos de características (Precisão e Qualidade, Design Instrucional, Construção, 

Usabilidade, Flexibilidade e Documentação) [Gama e Scheer, 2007]. 

O conteúdo instrucional e os objetivos dos objetos de aprendizagem não seriam suficientes para 

diferenciar os objetos de aprendizagem de outras tecnologias educacionais. Mas, esses objetos 

permitem a simulação e a prática, que se constitui no grande diferencial dos objetos de 

aprendizagem [Souza, 2005]. Wiley (2002) salienta a vantagem dos objetos de aprendizagem com 

relação aos materiais didáticos tradicionais considerando a fácil distribuição e reutilização.  

Além disso, os objetos de aprendizagem apresentam inúmeras outras vantagens quanto ao seu 

uso, que podem ser apontadas considerando quatro pontos de vistas diferentes: do desenvolvedor, 

tecnológico, do formador e do aprendiz. Do ponto de vista do desenvolvedor, o tempo de 

desenvolvimento será reduzido e, conseqüentemente, o custo, uma vez que os objetos podem ser 

reutilizados com outros propósitos. Do ponto de vista tecnológico, há uma maior eficiência dos 

navegadores e da velocidade do tráfego de informações ao considerar pequenas quantidades de 

informações. Do ponto de vista do formador, há um acréscimo significativo na facilidade de adaptar 

novos cursos e currículos, uma vez que cada objeto é visto como uma pequena unidade de um todo. 

Por fim, do ponto de vista do aprendiz, os objetos, por apresentarem um tamanho reduzido, 

encorajam a aprendizagem e o estudo, facilitando o gerenciamento do conhecimento [Bertoletti-De-

Marchi e Silva, 2004]. 

Longmire (2001) afirma que a construção desses componentes geralmente atende a algumas 

características que facilitam o uso dos objetos, tais como granularidade, reutilização, facilidade para 

atualização, customização, interoperabilidade, metadados, indexação e procura. Essas 

características são melhor detalhadas a seguir. 

Granularidade 

A granularidade de um objeto de aprendizagem está relacionada à dimensão do objeto. Segundo 

Bettio e Martins (2002), não há um limite de tamanho para um objeto de aprendizagem, porém 

existe o consenso de que ele deve ter um propósito educacional definido, um elemento que estimule 

a reflexão do estudante e que sua aplicação não se restrinja a um único contexto.  

Pode-se ter objetos que tratam de um único assunto simples de maneira direta e pontual. Seriam 

tópicos únicos e de simples explanação, ou seja, a menor partícula de um assunto conferido a 
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características de granularidade ao objeto. Pode-se também ter objetos que contêm pré-requisitos ou 

são formados a partir de uma série de outros conceitos, ou ainda, constituídos com outros objetos de 

aprendizagem menores que compõem assuntos necessários para a compreensão do conteúdo mais 

complexo [Gama e Scheer, 2007]. 

Outro fator que pode impactar no tamanho de um objeto é a capacidade para a sua reutilização. 

Segundo Duncan (2003), a granularidade é uma condição necessária para que os objetos de 

aprendizagem possam ser compartilhados e reusados. Quando o objeto é muito grande e envolve 

muitos conceitos, torna-se difícil ou mesmo impossível a sua reutilização [Silva, 2006].  

Reutilização 

Uma das principais características dos objetos de aprendizagem é a possibilidade do reuso, ou 

seja, um componente usado em um produto pode ser utilizado para exercer a mesma função em 

outro e, conseqüentemente, o desenvolvimento desse novo produto é acelerado [Douglas, 2001].  

Os objetos de aprendizagem são construídos de forma a possuir início, meio e fim, podendo ser 

reutilizados com poucas adaptações, evidenciando cada vez mais as vantagens desse novo 

paradigma. Assim, um objeto construído para um determinado contexto de aprendizagem pode ser 

reutilizado para a construção de outro objeto em contexto diferente [Longmire, 2001]. 

Facilidade para atualização 

Como os mesmos objetos são utilizados em diversos momentos, a atualização em tempo real é 

relativamente simples, desde que todos os dados relativos a este objeto estejam em um mesmo 

banco de informações (a necessidade de se atualizar este conhecimento em todos os ambientes que 

o utilizam é desnecessária). Desta forma, uma pessoa que apenas utilizou o conhecimento de um 

autor poderá contar com correções e aperfeiçoamentos sem ter que se preocupar com isso 

[Longmire, 2001]. 

Customização 

Como os objetos são independentes, a idéia de utilização em qualquer tipo de qualificação torna-

se real, sendo que cada professor pode utilizar-se dos objetos e arranjá-los da maneira que mais 

convier. Também os indivíduos que necessitarem de aprendizado poderão montar seus próprios 

conteúdos programáticos [Longmire, 2001].  

 

 

Interoperabilidade 
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A reutilização dos objetos não acontece apenas em nível de plataforma de ensino, mas também 

em nível mais abrangente. A idéia de um objeto poder ser utilizado em qualquer plataforma de 

ensino aumenta ainda mais as vantagens destes objetos. Logo que a barreira lingüística for 

quebrada, a interoperabilidade entre bancos de objetos de todo o mundo será selada, trazendo 

vantagens jamais vistas na educação [Longmire, 2001]. 

Indexação e procura 

A padronização dos objetos facilita a idéia de se procurar por um objeto necessário, quando um 

professor necessitar de determinado objeto para completar seu conteúdo programático. A utilização 

de assinaturas digitais tende a criar uma maior facilidade em procurar e encontrar objetos com 

mesmas características em qualquer banco de objetos que esteja disponível para eventuais consultas 

[Longmire, 2001]. 

 Heller e Vovides (2005), porém, afirmam que a experiência de navegar em tais repositórios 

de objetos de aprendizagem pode ser improdutiva, devido à inconsistência e falta de materiais. 

Mudanças significativas no conteúdo, recursos que eram gratuitos e passaram a ser cobrados e links 

desatualizados são apenas alguns problemas encontrados por Markwell e Brooks (2003). 

Metadados 

As descrições que acompanham os objetos de aprendizagem são chamadas de metadados, ou 

seja, dados acerca dos dados, tais como título, autor, data, assunto, etc. Um objeto, portanto, para 

ser visualizado e/ou pesquisado por usuários, deve possuir um metadado que o especifique 

claramente [Silva, 2006]. Nunes e Gaible (2002) destacam que entre os mais influentes padrões de 

metadados estão o Instructional Management System (IMS) e o padrão da IEEE/LTSC. Segundo a 

IEEE/LTSC, o padrão LOM (Learning Object Metadata) focaliza o mínimo de conjunto de atributos 

necessários para permitir que um objeto de aprendizagem seja gerenciado, localizado e avaliado. 

De acordo com Nunes (2004), as características gerais dos metadados são: 

• Apresentam aspectos gerais de uso, como o título e uma descrição geral. 

• Possuem aspectos técnicos para desenvolvedores, como a tecnologia utilizada e tamanho. 

• Mostram aspectos pedagógicos úteis para professores e educadores, como o público alvo e 

tempo estimado. 

2.4. Padrões e aspectos de desenvolvimento 
Os objetos de aprendizagem podem ser criados e utilizados em qualquer formato como, por 

exemplo: applets Java; aplicativos em Macromedia Flash; trechos de vídeo ou áudio em formatos 
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diversos; e apresentações digitais, etc. Em um senso amplo, qualquer conjunto de gráficos e 

imagens que, combinados com textos e mais algum elemento (hipertexto/hipermídia), possam 

causar uma reflexão no usuário pode ser considerado um objeto de aprendizagem [Gama e Scheer, 

2007]. 

Uma forma mais aberta de tornar os objetos de aprendizagem disponíveis são os repositórios. 

Um repositório pode ser definido como uma espécie de banco de dados, normalmente integrado a 

um sistema de aprendizagem, no qual ficam organizados e armazenados os objetos de aprendizagem 

[Rossetto e Mores, 2007]. Através desses repositórios, é possível localizar, adicionar e obter os 

objetos, geralmente através de uma interface web [Silva, 2006]. 

Para a construção desses repositórios é necessário considerar alguns aspectos, como a 

classificação de metadados armazenados em um sistema de gestão de aprendizagem [Gama e 

Scheer, 2007]. 

2.4.1 Padronização de metadados 

Como discutido anteriormente, o metadado de um objeto educacional descreve características 

relevantes (ver Figura 2.3) que são utilizadas para sua catalogação em repositórios de objetos 

educacionais reusáveis que posteriormente podem ser recuperados através de sistemas de busca para 

compor unidades de aprendizagem [Tarouco et al., 2004]. Os objetos educacionais são mais 

eficientemente aproveitados quando organizados em uma classificação de metadados e 

armazenados em um repositório integrável a um sistema de gerenciamento de aprendizagem. A 

adoção de padrões abertos para este fim é desejável, uma vez que o rápido avanço da tecnologia 

leva à possível substituição de plataformas de gestão de aprendizagem com maior rapidez do que a 

desatualização de um objeto educacional, que pode ser atualizado e continuar a ser reusado em 

outro contexto. A estratégia de adotar padrões abertos também tem como objetivo alcançar 

independência de plataforma, onde os objetos vão ser executados em diferentes sistemas 

operacionais e plataformas de hardware [Rossetto e Mores, 2007]. 

 

Figura 2.3 - Exemplo de metadado de um Objeto de Aprendizagem (Fonte: Bettio, 2003) 
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O projeto EOE9 (Educational Object Economy) foi o precursor de vários projetos posteriores, 

baseados em objetos de aprendizagem. Segundo Nunes (2004), o projeto previa que os objetos de 

aprendizagem, já no ano de 1997, necessitavam ser guardados de maneira organizada em bancos de 

dados e seguindo regras de catalogação que permitissem recuperá-los e reutilizá-los em diferentes 

situações. 

Com o intuito de disciplinar a descrição do conteúdo dos objetos de aprendizagem para permitir 

a uniformização e a reutilização dos mesmos, surgiram outros projetos relacionados, como o LOM 

(Learning Objects Metadata), o SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e o IMS 

(Instructional Management System) [Scheer e Gama, 2004]. 

O LOM possui como atribuição a elaboração da especificação da sintaxe e da semântica de um 

objeto de aprendizagem [Rossetto e Mores, 2007]. O padrão que segue os propósitos genéricos de 

metadados, e os objetos de aprendizagem desenvolvidos, organizados e armazenados neste padrão 

podem ser recuperados quando e como necessário. Outra característica deste padrão é a capacidade 

de reservar uma definição de blocos que podem ter referências para outros objetos e podem ser 

combinados seqüencialmente para construir grandes unidades educacionais [LOM]. 

O SCORM é o documento desenvolvido pela ADL (Advanced Distributed Learning), que provê 

um conjunto unificado de especificações técnicas inter-relacionadas para conteúdo, tecnologias e 

serviços para cursos na web, construídas com base nos trabalhos desenvolvidos pela AICC 

(Aviation Industry CBT Committee), IMS e IEEE [Rosados, 2006]. 

De acordo com Rainger (2006), o IMS fundou o IMS Global Learning Consortium contendo 

especificações relacionadas à acessibilidade, modelos de informação e guias de melhores práticas. 

2.4.2 Projeto baseado em componentes 

Como citado anteriormente, a granularidade dos objetos de aprendizagem está diretamente 

relacionada à capacidade de reuso dos mesmos. Por exemplo, um objeto de aprendizagem pode 

incluir a discussão de um conceito, um exemplo da aplicação deste conceito e um problema para 

testar o entendimento dos aprendizes. Em vez de ser projetado como um único objeto, o mesmo 

material pode ser dividido em três objetos e, dessa forma, fornecer uma maior flexibilidade para 

outros usuários e desenvolvedores, já que alguns deles podem estar interessados somente em uma 

parte específica do objeto ou até mesmo mudar apenas a seqüência do conteúdo. 

Portanto, os objetos de aprendizagem podem ser vistos como blocos de construção que podem 

ser combinados de várias maneiras para compor lições, módulos ou cursos [Kilby, 2001], [McGreal, 

                                                 
9 Em http://www.eoe.org/ 
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2004], [Santanchè e Teixeira, 2000]. Para que estes blocos possam ser integrados, o 

desenvolvimento precisa seguir uma padronização de parâmetros que possibilite a produção de 

elementos com características unificadas [Vieira e Nicoleit, 2007]. 

A Figura 2.4 ilustra uma série de níveis granulares: de pequenos conteúdos (dados) a conjuntos 

de objetos que podem compor cursos. No primeiro nível estão representados os dados mais 

elementares que podem ser armazenados, como texto, ilustrações, animações, vídeo, áudio, etc. O 

segundo nível mostra um conjunto dos elementos ou dados brutos que, podem ser segmentos de 

informação reutilizáveis, como conceitos, princípios e procedimentos. O terceiro nível é 

representado por um conjunto de informações reunidas em torno de um objetivo, formando uma 

lição. O resultado final é um curso completo, composto de várias lições [Termaat et al., 2004]. 

 

Figura 2.4 - Níveis de granularidade (Fonte: Termaat et al., 2004) 

Quanto mais elementar o conteúdo, menor a contextualização e maior a possibilidade de 

reutilização dos objetos de aprendizagem produzidos. 

2.4.3 Outros aspectos de desenvolvimento 

Outros aspectos importantes também devem ser considerados no desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem. Os projetistas computacionais destacam principalmente os fatores técnicos durante a 

concepção, tais como adaptabilidade, reutilização e padronização, enquanto os profissionais de 
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educação focam nos princípios do design instrucional, interatividade, clareza das instruções e 

teorias de aprendizagem [Kay e Knaack, 2005]. 

Essa divisão de prioridades sob pontos de vistas diferentes faz com que o desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem seja uma tarefa difícil, pois requer o envolvimento de forma colaborativa 

de especialistas de diferentes áreas. 

Oliveira et al. (apud Bassani et al., 2006) aponta quatro parâmetros que distinguem um software 

qualquer de um software educativo: fundamentação pedagógica, conteúdo, interação aluno-software 

e a programação. 

Assim, um projeto de software educativo precisa de definições de requisitos que vão além do 

contexto imediato de uso, mas perpassam decisões sobre conteúdos, envolvendo seleção, escolha 

dos tipos de conteúdos, seqüências, organização visual e didática assim como adaptação aos 

diferentes tipos de usuários [Bassani et al., 2006]. 

2.5. Qualidade e Avaliação 
É notável o crescimento da demanda por objetos de boa qualidade para todas as áreas do ensino. 

Por outro lado, existe alguma resistência por parte dos professores às mudanças de suas práticas 

para incorporar as novas tecnologias. Assim, é necessário que softwares de simples aprendizado 

sejam criados e disponibilizados de modo a não tornar complexa a atividade docente com recursos 

computacionais. 

Com a criação de repositórios de objetos de aprendizagem, tornou-se simples compartilhar 

materiais educacionais através da internet. No entanto, não é trivial saber se os objetos encontrados 

nesses repositórios são de alta qualidade e podem suprir as necessidades do curso. 

Tendo em vista essa diversidade de materiais informatizados, cabe aos educadores questionar se 

tais objetos realmente agregam valor ao aprendizado do aluno. Os professores precisam conhecer as 

bases dos preceitos pedagógicos, das ideologias e das teorias psicológicas desenvolvidas e 

embutidas na elaboração. Os responsáveis pela educação devem questionar a aplicabilidade desses 

materiais como ferramentas didático-pedagógicas e o seu nível de qualidade [Silva, 1999]. 

O desenvolvimento e avaliação de software educacional é alvo de muitas pesquisas no ambiente 

acadêmico. As avaliações e técnicas de desenvolvimento, entretanto, costumam direcionar o seu 

foco para o artefato sendo construído. Pouca atenção é dada à análise da aprendizagem que decorre 

do uso da ferramenta educacional sendo construída [Gomes et al., 2002]. 

Os efeitos da pouca atenção dispensada à análise da real contribuição de aprendizagem oferecida 

pelo software educacional podem ser vistos em boa parte das interfaces educativas disponíveis no 
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mercado. A maior parte dessas interfaces educacionais falha em propor situações educativas 

significativas [Hinostroza e Mellar, 2001]. A má qualidade desses produtos tem como resultado o 

baixo aproveitamento por parte dos alunos, que não encontram situações adequadas para 

desenvolver as habilidades esperadas com a utilização do software [Braga e Gomes, 2003]. 

Oficialmente, a avaliação da qualidade de software, tanto no desenvolvimento do projeto quanto 

de produto, está regulamentada pelas normas ISO 9126 (qualidade de produto), ISO 12119 

(qualidade de pacotes de software), ISO 14598 (guia para avaliação de produtos) e ISO 12207 

(qualidade do processo de desenvolvimento). Silva (1999) afirma que para a avaliação da qualidade 

de softwares educacionais é necessário ir além de questões padronizadas e meramente técnicas, 

acrescentando e englobando elementos de natureza pedagógica de múltiplas dimensões como, por 

exemplo, os aspectos ideológicos e psicológicos. 

Segundo Gama e Scheer (2007), para desenvolver e avaliar a qualidade de um objeto de 

aprendizagem há a necessidade de se averiguar dois universos: aprendizagem e usabilidade. Avaliar 

a aprendizagem é tratar de problemas pedagógicos, clareza coerência e interesse dos objetivos 

pedagógicos e, principalmente, verificar a aprendizagem dos alunos e suas necessidades para a 

melhoria do processo ensino e aprendizagem. Avaliar a usabilidade é tratar de problemas 

ergonômicos, ou seja, de adaptação entre o usuário ao sistema computacional. O usuário irá atingir 

seu objetivo com menos esforço e mais satisfação, isto é, o sistema com boa usabilidade irá 

conduzir o trabalho no sentido da eficiência, produtividade da interação e eficácia. 

Hack et al. (2004) também compartilham da mesma opinião ao afirmar que tanto na área da 

ergonomia como da pedagogia, aprender o sistema, ou operar o sistema (usabilidade), é diferente de 

aprender através do sistema (aprendizagem). Pressupõe-se que estas duas dimensões na relação IHC 

estão intimamente ligadas, sendo possível desenvolver um sistema de avaliação contemplando estas 

propriedades fundamentais para conferir qualidade pedagógica a um software educacional. 

2.5.1 Avaliação Ergonômica 

Ergonomia, em um sentido amplo, é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao 

homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser 

utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia [Fialho e Santos, 1995]. 

Pode-se dizer, de forma simplificada, que a ergonomia trata dos conhecimentos científicos do 

homem e de sua aplicação na concepção e construção de máquinas e ferramentas que garantam a 

facilitação de um desempenho global em determinado sistema, ou seja, das condições que afetam 

diretamente uma situação de trabalho em seus aspectos técnicos, econômicos e sociais [Hack et al., 

2004]. 
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A usabilidade é uma propriedade da interface homem computador que confere qualidade a um 

software, referindo-se à qualidade de uso do produto. Conforme a norma ISO 9241 [ISO 9241], o 

conceito de usabilidade é medido pela efetividade, eficiência e satisfação do usuário. A usabilidade 

como propriedade global do sistema é medida pela extensão de alcance dos objetivos propostos em 

relação ao uso dos recursos a serem gastos para atingir as metas pretendidas e a dimensão na qual os 

usuários concluem que o sistema geral seja aceitável. Esta norma considera cinco parâmetros para 

avaliar a usabilidade da interface homem/máquina: fácil de aprender; eficiente no uso; fácil de 

lembrar; poucos erros; agradável/confortável para usar. 

Existe na literatura um conjunto de regras e métodos que conduzem a resolução de problemas de 

usabilidade, chamadas de as “dez heurísticas de Jakob Nielsen” (Nielsen, 2004): 

• Visibilidade do status do sistema: o sistema deve manter o usuário bem informado para que 

ele se sinta seguro para realizar suas tarefas. 

• Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: o usuário deve se sentir familiarizado com 

o sistema, o sistema deve conter linguagem familiar. 

• Liberdade e controle do usuário: o usuário deve ter liberdade de ações. 

• Consistência e padrões: deve estar numa linguagem clara para os usuários. 

• Prevenção contra erros: o sistema deve ter proteção que previne erros. 

• Reconhecimento em lugar de lembrança: minimizar a carga de memória do usuário fazendo 

objetos, ações e opções visíveis. 

• Flexibilidade e eficiência de uso: a existência de aceleradores não vista pelos novatos, mas 

possibilita que os experientes as utilizem, não atrapalhando ninguém. 

• Projeto minimalista e estético: evitar exibições desordenadas no qual pode aumentar o 

tempo de busca do comando. 

• Recuperação de erros: evitar erros no sistema, diminuindo as frustrações por parte do 

usuário. 

• Ajuda e documentação: um sistema não deveria necessitar de documentação. Porém, pode 

ser necessário dar ajuda aos usuários fornecendo pequenas notas. 

Em 1990, com o intuito de tornar os conhecimentos de ergonomia de interfaces 

homem/computador facilmente disponíveis, Dominique Scapin realizou um estudo objetivando a 

organização de tais conhecimentos. Para isso, Scapin definiu um conjunto de critérios de 

usabilidade, que posteriormente foi reavaliado também por Christian Bastien [Bastien e Scapin, 
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1993], resultando em uma lista com oito critérios principais: Condução, Carga de Trabalho, 

Controle Explícito, Adaptabilidade, Gestão de Erros, Consistência, Significado de Códigos e 

Compatibilidade. 

Ao tratar-se de avaliação ergonômica, a verificação dos critérios pode ser objetiva, sistemática e 

de fácil aplicação. Contudo, quando se trata de avaliação pedagógica, os fundamentos se revestem 

de complexidade, requerendo definição de princípios, de fatores e de critérios pertinentes a uma 

determinada concepção pedagógica [Hack et al., 2004]. 

2.5.2 Avaliação Pedagógica 

Como propriedade do processo pedagógico, a aprendizagem é determinada por diversos fatores 

que implicam na possível interação sujeito/objeto. É fundamental que se realize uma reflexão 

profunda de todos os aspectos envolvidos na relação pedagógica, tendo o computador como 

ferramenta de mediação que possibilita a troca generalizada de saberes [Hack et al., 2004]. 

No caso de análise da relação IHC, sob o ponto de vista da integração entre usabilidade e 

aprendizagem, torna-se necessário eleger na Pedagogia e particularmente no processo de 

aprendizagem, propriedades e fatores que tenham relativa compatibilidade entre propriedades e 

fatores ergonomicamente verificáveis [Hack et al., 2004]. 

Na avaliação pedagógica destacam-se as avaliações formativa e somativa [Gama e Scheer, 

2007]: 

• Avaliação formativa é uma avaliação contínua e progressiva durante o processo ensino e 

aprendizagem, com o propósito de melhorá-lo. Ela também averigua o aprendizado prático e 

avalia o comportamento o interesse e a participação do aluno. É um recurso privilegiado 

para a individualização da aprendizagem do aluno, fazendo com que o material didático se 

adapte ao aluno. 

• Avaliação somativa é uma avaliação ao final do processo, sendo esta destinada a apresentar 

conclusões sobre o design instrucional como um todo. O aluno é classificado através da 

atribuição de uma nota, na qual é averiguado o aprendizado teórico. 

Nas duas formas, são aplicadas técnicas de levantamentos e tratamentos de dados como 

questionários, observações e aplicação de testes de forma a garantir que os programas e objetivos 

educacionais sejam atingidos [Silva, 1999]. 



 22

2.5.3 Métodos para avaliação de softwares educacionais 

Alguns pesquisadores dedicam seus estudos em busca de mecanismos para avaliar software 

educacional. A seguir são apresentados alguns modelos com mais destaque na literatura nacional e 

internacional 

Método de Reeves 

O modelo de avaliação da qualidade de software educacional desenvolvido por Thomas Reeves 

apud Bertoldi (1999) apresenta quatorze critérios pedagógicos e dez relacionados à interface com o 

usuário. Os critérios são avaliados por meio de uma escala representada por uma seta dupla, como 

pode ser visto na Figura 2.5. Em cada extremidade da seta são colocados os conceitos antagônicos 

que caracterizam o critério em avaliação. Nas extremidades ficam situados, à direita, o conceito 

mais positivo e, à esquerda, o conceito mais negativo. A conclusão da avaliação é obtida 

graficamente analisando-se a disposição dos pontos marcados nas setas e que devem ser ligados. 

 

Figura 2.5 - Exemplo do procedimento gráfico do método de Reeves 

Método TICESE 

A Técnica de Inspeção Ergonômica de Software Educacional - TICESE é, segundo Gamez 

(1998), uma técnica para inspecionar a conformidade ergonômica de softwares educacionais e tem 

como objetivo o desenvolvimento das bases científicas para adequação das condições de trabalho às 

capacidades e realidades da pessoa que trabalha. A técnica contempla um conjunto específico de 

critérios de análise baseados em aspectos relacionados à cognição, ergonomia, psicologia da 

aprendizagem e pedagogia. Nos três módulos que compõem a técnica (classificação, avaliação e 

contextualização) estão associados critérios e um conjunto de questões que visam orientar o 

avaliador na difícil tarefa de inspecionar as qualidades do software educacional. 

Método LORI 

O LORI (Learning Object Review Instrument) é um dos trabalhos mais relevantes na área de 

avaliação de objetos de aprendizagem [Krauss e Ally, 2005]. É um instrumento guia facilitador para 

a busca da qualidade de um objeto de aprendizagem disponibilizado na rede mundial de 
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computadores. Esse instrumento faz sua avaliação em nove itens, usando uma escala de cinco 

pontos que varia do ponto mais baixo ao mais alto. Os itens avaliados são: qualidade do conteúdo, 

alinhamento do objetivo da aprendizagem, feedback e adaptação, motivação, design da 

apresentação, usabilidade, acessibilidade, reusabilidade e aderência a padrões. 

2.6. Considerações finais 
Neste Capítulo discutimos os principais conceitos de objetos de aprendizagem sob diferentes 

perspectivas e definimos o escopo que será considerado neste trabalho. Também foram descritas as 

características dos objetos de aprendizagem, assim como questões de padronização, aspectos de 

desenvolvimento e métodos de avaliação.  

Devido às peculiaridades destes objetos, sua construção requer um processo de desenvolvimento 

que guarda uma especificidade própria. Assim, no próximo capítulo, buscamos conhecer um pouco 

das metodologias de desenvolvimento de objetos de aprendizagem propostas em pesquisas por 

autores de renome nacional e internacional. 
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33..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAASS  DDEE  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  

OOBBJJEETTOOSS  DDEE  
AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  

Este capítulo apresenta inicialmente as peculiaridades do desenvolvimento de software 

educacional e os principais problemas apontados na literatura. São descritas também algumas 

metodologias propostas em pesquisas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de objetos 

de aprendizagem. 

3.1. Desenvolvimento de software educacional 
Assim como no desenvolvimento de softwares aplicados às mais diversas áreas, a produção de 

objetos de aprendizagem também necessita seguir um cronograma de atividades bem definido e 

organizado, de forma a otimizar o trabalho de todas as equipes envolvidas [Monteiro et al., 2006]. 

Um ponto crucial neste tipo de desenvolvimento é a integração de equipes multidisciplinares, 

pois é um fator necessário para a produção de componentes de aprendizagem. Faz-se então 

necessária a integração de diversos profissionais especialistas em várias áreas do conhecimento 

como pedagogos, jornalistas e designers, sendo necessário a comunicação e o trabalho colaborativo 

entre eles. Estes precisam comunicar-se e trabalhar colaborativamente. Com isto, surgem inúmeros 

problemas de entendimento e de comunicação acerca dos elementos do projeto, dentre estes, 

diferentes visões sobre o projeto. 

A carência de uma metodologia eficaz para a construção de um objeto de aprendizagem levou 

alguns autores a produzir esforços neste sentido. Lucchesi et al. (2006), afirmam que faltam 

ferramentas, ou uma composição das existentes, para construção do conhecimento, bem como, 

diversidade de objetos em um bom nível ou com competências pedagógicas mínimas. Neste 

trabalho, os autores relatam o desenvolvimento de objetos de aprendizagem destinados ao estudo de 

Geometria e analisam a concepção pedagógica que norteia sua construção a partir das experiências 

e discussões da equipe da fábrica virtual RIVED [RIVED]. 
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Brandão (2004) parece corroborar essa visão ao afirmar que mesmo reconhecendo os enormes 

benefícios que a informática vem trazendo à educação, a simples presença de computadores em sala 

de aula não é suficiente para assegurar melhorias no ensino se não for observada a qualidade do 

software utilizado. O autor ressalta a necessidade de avaliar os softwares educativos sob vários 

aspectos, tais como interface, conteúdo, grau de interatividade e estratégia utilizada.  

Acerca deste problema, também se faz importante resgatar Gama e Scheer (2007) ao afirmarem 

que tal desafio é imposto a designers instrucionais, programadores e outros profissionais, pois é 

necessário saber qual o público alvo e como construir este produto de forma que satisfaça ambas as 

partes e atenda eficazmente os objetivos do objeto no que tange a qualidade e confiabilidade da 

informação. Neste trabalho, os autores descrevem uma pesquisa que levou a uma proposta de 

modelo de construção de objetos de aprendizagem de métodos numéricos aplicados à engenharia. 

O reconhecimento de que os usuários de interfaces educacionais possuem características e 

necessidades que os diferenciam de usuários de aplicativos tradicionais [Soloway et al., 1994] levou 

à busca por processos de construção de software que guiassem o desenvolvimento de forma a 

atender as demandas específicas desses usuários. Em resposta a essa demanda, metodologias para 

concepção e avaliação de software educacional têm sido objeto de estudo por parte de 

pesquisadores das áreas de educação e computação. Ao destacar aspectos considerados relevantes 

sobre o design de interfaces educacionais e os seus usuários, essas metodologias funcionam como 

um guia para equipes de desenvolvimento, que costumam seguir à risca os passos e recomendações 

contidos nas mesmas [Braga, 2006]. 

3.2. Design Instrucional 
Na tentativa de tornar as experiências de ensino e aprendizagem mais eficientes, surgiram alguns 

conceitos e tecnologias instrucionais para realizar uma mediação pedagógica e aumentar a 

qualidade dos conteúdos disponibilizados. Um desses conceitos é o design instrucional, que tem 

figurado como um dos domínios mais relevantes nos processos de desenvolvimento de artefatos de 

educação e pode ser visto como uma teoria que oferece um guia explícito de como ajudar as pessoas 

a aprender [Reigeluth, 1999]. O design instrucional descreve métodos de instrução e as situações 

em que esses métodos devem ou não ser usados [Wiley, 2002]. 

Em [Filatro, 2004], a autora define design instrucional como a ação institucional e sistemática de 

ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, 

atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de 

facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos. 

Campos [Campos, 2001] define-o como um ciclo de atividades, um plano geral de curso, incluindo 
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seqüência e estrutura de unidades, os principais métodos a serem usados em cada aula, o grupo de 

estruturas e o controle e avaliação do sistema. 

O desafio no desenvolvimento de objetos de aprendizagem é construir materiais de modo que 

sejam compatíveis com o processo de aprendizagem humano. Para serem eficazes, os métodos 

instrucionais devem suportar esses processos, isto é, eles devem estimular os eventos psicológicos 

necessários para o aprendizado. 

Portanto, a escolha do método instrucional adequado é de fundamental importância para o 

aprendizado. No livro de Clark e Mayer (2003), os autores relatam que em 1947 a U.S. Army 

conduziu uma pesquisa para demonstrar que as informações passadas por filmes produziram melhor 

resultado que o ensino baseado em papel ou sala de aula. Três versões de uma lição sobre como ler 

um micrômetro foram desenvolvidas. A versão do filme incluiu uma narração demonstrativa de 

como ler um micrômetro. Uma segunda versão foi aplicada em sala de aula e o instrutor usou o 

mesmo roteiro e incluiu uma demonstração usando equipamentos reais e slides de figuras. Uma 

terceira versão foi uma lição em papel para estudo individual no qual o texto usava as mesmas 

palavras do filme contendo figuras e setas para indicar movimento. No final, não houve diferença 

entre os três grupos. Esse resultado permitiu concluir que não é o meio que influi no aprendizado, 

mas sim os métodos instrucionais que são aplicados. Porém, nem todas as mídias são capazes de 

suportar todos os métodos instrucionais. Por exemplo, a capacidade de um documento em papel 

para reproduzir uma animação é muito limitada. 

Vários especialistas perceberam que o design instrucional possui um vasto campo de 

desenvolvimento e que as diferenças em relação ao design tradicional são evidentes. Aquino (2004), 

afirma que o designer instrucional não é um artista gráfico, mas um integrador de uma equipe 

multidisciplinar, ele precisa ter uma clara visão do e-learning como sistema complexo e uma grande 

capacidade de coordenação. 

Em linhas gerais, os objetivos do design instrucional são alcançados por meio do modelo ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). As fases clássicas deste modelo 

estão ilustradas na Figura 3.1 e podem ser divididas em [Campos, 2001]: 

• Análise: é a base de todas as outras fases. Durante esta etapa o problema deve ser analisado, 

as fontes do problema devem ser identificadas e as possíveis soluções devem ser 

determinadas. Suas saídas são as entradas para a fase de projeto. 

• Projeto: envolve a definição de como alcançar os objetivos determinados durante a análise 

e expandir a fundamentação instrucional. É parte desta etapa: descrever a população alvo, 
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conduzir a análise da aprendizagem, escrever os objetivos e itens de teste, selecionar o 

sistema de saída e dar seqüência à instrução. 

• Desenvolvimento: tem como suporte as fases de análise e de projeto. O objetivo é gerar o 

plano e os materiais da lição. Nesta fase serão desenvolvidas a instrução, as mídias usadas e 

a documentação. Pode incluir também hardware e software. 

• Implementação: refere-se à efetiva entrega para uso da instrução. Esta fase deve fornecer 

aos alunos compreensão do material, suporte aos objetivos e garantia aos alunos da 

transferência de conhecimento do conjunto instrucional para o trabalho. 

• Avaliação: é a fase que mede a eficiência da instrução. Deve ocorrer ao longo de todo o 

processo do design instrucional - dentro das fases, entre as fases e após a implementação. A 

avaliação pode ser formativa ou somativa. Avaliação formativa ocorre durante e entre as 

fases. Avaliação somativa, em geral, ocorre após a versão final da implementação. Este tipo 

de avaliação verifica a eficiência da instrução. 

 

Figura 3.1 - Fases de desenvolvimento de um programa de EaD 

Clark e Mayer (2003) afirmam que uma vez que o conhecimento e as habilidades são definidos 

através da análise inicial, os métodos instrucionais adequados devem ser usados visando acomodar 

os processos psicológicos humanos e explorar as capacidades da tecnologia. Quando os limites dos 

processos cognitivos humanos são ignorados, o ambiente pode realmente reduzir o aprendizado. 

Para traduzir o conteúdo em lições realmente eficientes, é necessária certa experiência no assunto 

por parte do time de desenvolvimento. Isto inclui psicologia instrucional, produção multimídia, 

gráficos, programação e projeto de interface. Desenvolvedores experientes de conteúdo multimídia 

reconhecem que produzir bons cursos para e-learning exigem de dez a vinte vezes mais trabalho e 

habilidade que desenvolver materiais tradicionais de sala de aula. 

Atualmente, o design instrucional é aplicado por equipes multidisciplinares envolvidas no 

processo de desenvolvimento de componentes de aprendizagem. A equipe é geralmente formada 

por profissionais de diversas áreas: o especialista na área de conhecimento objetivada traz o 

conteúdo; o pedagogo orienta o trabalho da equipe nas estratégias de abordagem aos usuários; 
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roteiristas que idealizam todo o conteúdo textual e visual em formato multimídia (animações, 

áudios, vídeos e interatividade); profissionais em usabilidade desenvolvem e aplicam os testes de 

prototipagem com os usuários finais validando e refinando os requisitos do sistema; designers que 

transformam o roteiro em componentes gráficos e diagramação adequada montando toda a 

estruturação visual e contextual do sistema; os desenvolvedores implementam os mecanismos de 

gerenciamento, colaboração e interpretação dos componentes de aprendizagem, e interagem com 

toda equipe fornecendo os recursos tecnológicos para o sistema. 

O projetista instrucional deve dedicar atenção especial ao aspecto visual do objeto de 

aprendizagem, pois a carga cognitiva precisa ser considerada sob pena de ocorrerem falhas na 

aprendizagem. O objetivo de um bom design de página para uso educacional é, naturalmente, 

reduzir a quantidade de processamento direcionado à interação com o sistema e maximizando o 

processamento do conhecimento que está sendo ensinado. Um design de tela complexo ou não-

convencional que usa diferentes fontes, objetos, ferramentas da navegação, e padrões de layout terá 

geralmente uma carga cognitiva processual ou funcional elevada porque cada componente 

necessitará ser percebido e interpretado pelo aprendiz. Uma tela que use convenções padrão no 

texto, gráficos, navegação e layout será mais facilmente interpretada e conseqüentemente terá uma 

carga cognitiva muito mais baixa [Tarouco e Cunha, 2006]. 

Segundo Merriënboer e Sweller (2005), projetistas de ambientes de aprendizagem utilizam 

multimídia e interatividade como forma de conseguir uma aprendizagem mais eficaz. Todavia, em 

alguns ambientes, estes fatores podem resultar em um efeito de distração e causar um impacto 

negativo no processo de aprendizagem resultando num aumento da carga cognitiva, ou seja, da 

quantidade de recursos cognitivos alocados a uma tarefa específica. 

3.3. Metodologias Aplicadas ao Desenvolvimento de Objetos 
de Aprendizagem 

Uma metodologia é um agregado de técnicas e ferramentas que tem por objetivo padronizar o 

processo de desenvolvimento de sistemas em uma empresa [Ghezzi et al., 1991]. Uma metodologia 

para desenvolvimento de sistemas especifica a seqüência de passos e a serem seguidos durante o 

desenvolvimento de um sistema de informação. A cada um destes passos, associa-se um conjunto 

de atividades, seus produtos e as regras de verificação que garantem a passagem para a próxima 

fase [Pressman, 2000]. Segundo Silveira e Barone (1998), a implantação de uma metodologia 

consistente é de suma importância para o bom andamento de um projeto e a ausência da mesma no 

desenvolvimento de sistemas pode levar ao caos. É necessário que os profissionais envolvidos no 

projeto trabalhem em cooperação para que haja uma padronização dos procedimentos.  
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O levantamento de características para um modelo de construção de software educacional é um 

assunto que além de caracterizar um processo contínuo e cumulativo ainda promove muitas 

discussões entre pedagogos e profissionais na área da informática, com o avanço da tecnologia na 

área de educação e a aprendizagem on-line [Gama e Scheer, 2007]. 

Em vários aspectos de desenvolvimento, a produção de objetos educacionais assemelha-se à 

produção de software tradicional. No caso de software, métodos, ferramentas e procedimentos têm 

sido definidos e integrados visando ao estabelecimento de processos sistemáticos que resultem em 

produtos confiáveis e eficientes [Pressman, 2000]. A norma internacional ISO 12207 [ISO 12207] 

insere-se nessa perspectiva, visando definir e padronizar os processos e as atividades básicas que 

compõem o processo de desenvolvimento de um software. A padronização de processos resulta em 

um processo de software padrão responsável por descrever os elementos fundamentais que devem 

ser incorporados em qualquer processo definido para a organização desenvolvedora. Além disso, 

atividades de especialização e instanciação do processo padrão também podem ser conduzidas de 

modo a adequá-lo às características específicas da organização e do projeto sendo executado [Rocha 

et al., 2001]. 

De maneira análoga, o estabelecimento e a aplicação de práticas sistemáticas e disciplinadas que 

garantam a produtividade do processo de desenvolvimento e a qualidade dos produtos gerados 

também se fazem fundamentais no contexto de módulos educacionais. A definição e padronização 

dos processos envolve a inclusão de aspectos específicos do desenvolvimento instrucional, 

incorporando práticas de design instrucional [Barbosa et al., 2003]. 

De acordo com Bassani et al. (2006), entende-se que a aplicação isolada destas metodologias 

tradicionais, tais como RUP [Kruchten, 2000], XP [Beck e Fowler, 2000] e outras, não se aplicam 

adequadamente à modelagem de software educativo, pois enfatizam essencialmente aspectos 

computacionais, a partir da identificação dos dados de entrada do sistema, especificação acerca do 

processamento destes e a apresentação de dados de saída. Portanto, faz-se necessário a concepção 

de padrões de desenvolvimento de materiais educacionais, para que os mesmos possam contemplar 

as reais necessidades dos docentes em uma determinada perspectiva pedagógica [Benitti et al., 

2005]. 

De maneira similar às aplicações tradicionais da computação, a demanda por soluções 

educacionais utilizando a informática levou a uma procura por metodologias que facilitem o 

processo de construir software educacional. Nesta perspectiva, alguns autores têm apresentado 

algumas propostas metodológicas para o processo de desenvolvimento de software educativo 

[Bassani et al., 2006]. 
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De forma a se adequar às restrições de tempo e recursos presentes no desenvolvimento de 

produtos para o mercado, cada metodologia prioriza os aspectos do problema que julga mais 

importantes para obtenção de uma solução com a máxima qualidade possível em detrimento de 

outros, considerados de menor importância ou irrelevantes. A necessidade de adequar o projeto a 

prazos e orçamentos pré-estabelecidos costuma deixar alguns aspectos importantes em segundo 

plano, como o processo de avaliação da interface educativa durante o seu desenvolvimento, 

prejudicando a qualidade do produto final [Braga, 2006]. 

Nas seções seguintes são apresentadas, de maneira concisa, algumas metodologias propostas na 

literatura. 

3.3.1 Modelo RIVED 

Como descrito anteriormente, o RIVED é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Educação 

do Brasil (MEC) por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEED) que tem como objetivo 

desenvolver uma seqüência de atividades de ensino que contemple as necessidades de 

aprendizagem do currículo do ensino médio brasileiro [RIVED].  

O projeto RIVED envolve desde o design instrucional de ensino/aprendizagem, produção de 

material pedagógico multimídia, capacitação de pessoal, rede de distribuição de informação até o 

desenvolvimento de estratégias de avaliação de aprendizagem e do programa. São desenvolvidos 

módulos (objetos de aprendizagem) que abordam unidades curriculares das áreas de conhecimento 

específico, que serão disponibilizados aos professores das escolas públicas por meio da Internet 

[Nascimento, 2004]. O MEC estabeleceu um contrato com equipes multidisciplinares de várias 

universidades públicas nacionais para a produção de tais objetos. 

O modelo de processo proposto pelo RIVED para o desenvolvimento desses conteúdos digitais, 

apresentado na Figura 3.2, é baseado na junção de um conjunto de características que são 

pertinentes ao aprendizado do indivíduo. Essa junção dá origem aos documentos Design Geral, 

Roteiro e Guia do professor [Amaral et al., 2006]. 
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Figura 3.2 - Processo RIVED 

Na Fase 1 os objetivos e as atividades são descritas no documento intitulado Design Geral. O 

Design Geral observa requisitos como: propósito, objetivos, habilidades, conhecimentos prévios, 

marco conceitual, tipos de atividades, conceitos presentes, tempo de execução do módulo e de cada 

aula, além da metodologia a ser desenvolvida pelo professor e aluno. Nessa fase, os especialistas 

das áreas disciplinares consultam o mapeamento de conteúdos e selecionam o tópico do novo 

módulo. A equipe pedagógica define os objetivos educacionais e elabora as respectivas estratégias 

educacionais. O designer instrucional interage com os especialistas a fim de guiar sobre a seqüência 

instrucional e o nível cognitivo requerido nas atividades [Nascimento e Morgado, 2003]. 

Na Fase 2, o documento Design Geral é submetido às outras equipes para obter críticas e 

feedback. A revisão do Design Geral pelas demais equipes consiste em comentários sobre: 

• O design do programa e a abordagem pedagógica. 

• Questões referentes ao uso apropriado da tecnologia. 

• Sugestões para diferentes atividades ou mídia. 

• Chamar a atenção para materiais similares existentes. 

• Adequação do modulo às variadas audiências. 

Na Fase 3, os especialistas de conteúdo revisam o design original após receber feedback das 

outras equipes, passando então a descrever as especificações para cada objeto de aprendizagem. 

Essas especificações são descritas na forma de scripts e roteiros de tela, que servirão de insumos 

para que o grupo de técnicos venha a iniciar o processo de implementação dos produtos desejados 

[Kratz, 2006]. 

Na Fase 4, o grupo de técnicos produz os objetos de aprendizagem. Durante esta fase, os 

especialistas de conteúdo, o designer instrucional e os técnicos interagem para que sejam realizados 
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os devidos ajustes e interpretações dos requisitos, a fim de que os produtos sejam implementados de 

modo correto [Nascimento e Morgado, 2003]. 

Na Fase 5, os especialistas em conteúdo criam o guia do professor para cada objeto de 

aprendizagem. Esse guia procura fazer o encadeamento das atividades de acordo com os objetivos 

propostos no Design Geral, buscando auxiliar o professor com sugestões de ações a serem tomadas 

no decorrer do trabalho. São sugeridas, também, outras atividades que podem ser realizadas, com ou 

sem o uso do computador, para o conteúdo educacional abordado pelo objeto de aprendizagem 

[Kratz, 2006]. 

Por fim, na Fase 6, os objetos de aprendizagem são organizados nos módulos e publicados na 

Web. 

Em Vasconcelos et al. (2006), os autores apresentam uma crítica a este processo de 

desenvolvimento da RIVED ao afirmarem que o modelo não apresenta, explicitamente, momentos 

de refinamento, onde o grupo multidisciplinar possa discutir e interagir de modo a aprimorar as 

especificações do objeto de aprendizagem. O modelo também não possui uma fase de validação 

junto aos usuários finais (estudantes e professores) antes da publicação do objeto de aprendizagem 

para testar sua efetividade. A proposta dos autores, mostrada na Figura 3.3, insere dois conceitos 

novos: o refinamento e a validação, este último por meio da modelagem computacional 

exploratória. 

 

Figura 3.3 - Reestruturação do Processo RIVED 
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Este novo modelo permite e recomenda o retorno às fases anteriores sempre que os integrantes 

da equipe sentirem necessidade. Esse retorno visa retirar qualquer dúvida nos resultados 

produzidos, mas que de alguma forma seu conteúdo não seja claro ou não esteja de acordo com as 

especificações da fase anterior. 

Além da possibilidade de refinamento das especificações introduzidas pelos retornos no 

processo, foi acrescentado mais um passo na estrutura, que é a validação do usuário. Nesse passo 

será permitido ao usuário final, que é o próprio estudante, utilizar o objeto, antes mesmo de ser 

publicado na web. 

A utilização do objeto durante a validação se dará através da realização de uma atividade de 

modelagem exploratória mediada pelo professor. Nesta atividade o professor deverá levar o aluno a 

explorar um modelo previamente conhecido e presente na proposta de ensino do objeto de 

aprendizagem. 

3.3.1.1. Considerações 

O modelo proposto pelo RIVED constitui-se de uma metodologia bastante completa, visto que 

aborda desde o planejamento pedagógico do objeto de aprendizagem até a sua distribuição. Outro 

ponto interessante a ser destacado no processo, é a validação do documento General Design por 

parte de outras equipes do desenvolvimento, o que faz com que o planejamento não fique 

centralizado somente na equipe pedagógica e passe por um crivo técnico antes da implementação. 

Porém, como observado por Vasconcelos et al. (2006), o modelo mostra muito pouco dos 

mecanismos de comunicação e interação dentro da equipe, assim como também não apresenta uma 

fase de validação final com o usuário. A metodologia também faz poucas referências a avaliações 

finais do objeto por parte da equipe de desenvolvimento (técnica e pedagógica) e ao projeto de 

interface com o usuário. 

3.3.2 Processo de desenvolvimento de software educacional: proposta e experimentação 

O processo de desenvolvimento de software educacional proposto por Benitti et al. (2005) é 

basicamente constituído de quatro etapas principais: concepção, elaboração, finalização e 

viabilização. O processo está ilustrado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Processo de desenvolvimento de software educativo 

A etapa de concepção define as diretrizes do software educacional partindo do estabelecimento 

dos objetivos de aprendizagem e organizando-os em requisitos computacionais. Para tanto, os 

profissionais da área computacional e da educação são fundamentais. Cabe aos profissionais da 

educação conduzir a discussão em torno dos objetivos de aprendizagem que nortearam a concepção 

do software subsidiando a definição dos requisitos computacionais, descritos pelos profissionais da 

área de computação. 

A primeira atividade da etapa de concepção concentra-se em definir os objetivos de 

aprendizagem e os requisitos do software, além de definir o escopo, o público alvo e identificar a 

infra-estrutura disponível na escola. Após a definição desta atividade, divide-se, quando viável, os 

requisitos identificados em estágios. Cada estágio deve constituir um incremento do processo e ser 

operacional, ou seja, possuir uma gama de funcionalidades que possam ser utilizadas de forma 

independente. 

A fase de Elaboração tem como objetivo específico a criação de um protótipo funcional do 

software educacional norteado pelos requisitos identificados na etapa de concepção. Esta etapa 

subdivide-se basicamente em quatro atividades: especificar incremento, construir protótipo, avaliar 

protótipo e validação preliminar. 

• Especificar incremento: nesta atividade estão envolvidos profissionais da área 

computacional e de design. Esta atividade tem como objetivo principal detalhar os requisitos 

do software levantados na etapa de concepção, e criar uma especificação inicial do software. 
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Além disso, é pertinente a esta atividade uma pesquisa tecnológica, com o intuito de definir 

a tecnologia mais indicada para implementação do sistema. 

• Construir protótipo: Realizada integralmente por profissionais da área computacional e de 

design. Consiste no estágio de desenvolvimento do protótipo do software, utilizando para 

isto, as tecnologias selecionadas na atividade anterior. Esta atividade também é responsável 

por elaborar a interface com o usuário, com o intuito de conceber softwares atrativos e 

observando aspectos de usabilidade. Como resultado desta atividade, tem-se um protótipo 

do incremento do software, que será posteriormente avaliado. 

• Avaliar protótipo: Após a geração do protótipo na atividade de construção é realizada uma 

avaliação, onde participam, além dos profissionais da área computacional e de design, 

profissionais de Educação com o intuito de sugerir melhorias avaliando aspectos como: 

funcionalidade, usabilidade, performance e potencial pedagógico (destacadamente aspectos 

de ensino e de aprendizagem). Uma vez aprovado o protótipo, inicia-se a execução da 

próxima atividade (validação preliminar), caso contrário, o fluxo retorna a construção do 

protótipo. 

• Validação preliminar: A validação preliminar do software, além da participação dos 

profissionais da computação e educação, envolve também a figura do aluno, que neste caso, 

é peça fundamental. Esta atividade é realizada nas escolas envolvendo uma amostra que 

caracterize o público alvo definido na etapa inicial, selecionando-se, preferencialmente, 

instituições de ensino que incorporem professores participantes da equipe de 

desenvolvimento do software. O foco desta atividade é voltado ao uso do software 

educacional pelos alunos, estando centrado em dois focos: (i) validação, no qual são 

analisados aspectos como funcionalidade, usabilidade, confiabilidade e eficiência do 

software e (ii) avaliação, voltada aos objetivos de aprendizagem propostos na etapa de 

concepção. Caso o processo de validação seja positivo ou sejam sugeridas pequenas 

mudanças, a etapa seguinte (finalização) pode ser executada para o incremento recém 

validado, caso contrário deve-se retornar a atividade de construção. É aplicado o processo de 

prototipação evolucionária, que é baseado na idéia de desenvolver uma implementação 

inicial expondo-a aos comentários dos usuários e aperfeiçoando-a ao longo de muitos 

estágios, até que o sistema adequado tenha sido desenvolvido. O produto concebido ao 

término da execução desta etapa é um incremento usual/operacional do software 

educacional. Recomenda-se também, para uma verificação mais precisa do uso do software, 

coletar dados estatísticos (número de alunos, professores e escolas, configuração dos 
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equipamentos, etc.) e relatos dos alunos, referentes ao processo de validação do software 

educacional. 

A etapa de viabilização refere-se à parte final de “construção” do software, que somente ocorre 

após uma análise positiva da avaliação do uso do software educacional pelos alunos. Esta etapa 

divide-se em duas atividades distintas: (i) integração, realizada pelo profissional da área de 

computação, que verificará se existem pequenos ajustes que tenham sido observados na validação 

preliminar do software e alterá-los. Também é realizada nesta atividade a integração do incremento 

ao produto final, caso o mesmo não se refira ao primeiro incremento; (ii) elaborar documentação, é 

essencial para qualquer software desenvolvido uma documentação detalhada, desde o projeto à 

implementação. Nesta atividade é gerada uma especificação detalhada do software e é criado um 

manual do usuário, contendo informações referentes à utilização do software e exemplos de 

atividades pedagógicas, elaboradas conjuntamente com profissionais da educação, para o uso dos 

professores. Ao término desta etapa, o incremento do software estará completo e usual/operacional, 

podendo ser instalado e utilizado em qualquer ambiente escolar. 

A última etapa do processo de desenvolvimento é destinada em especial aos usuários do software 

educacional. Os profissionais da área computacional e de educação atuam em conjunto em todas as 

três atividades da etapa. 

A atividade de formação docente objetiva a capacitação dos docentes no que diz respeito ao uso 

do software educacional, bem como apresenta exemplos de atividades pedagógicas que podem ser 

integradas em suas aulas, estimulando assim o uso do software. Esta atividade ainda apresenta o 

software aos docentes como um complemento na aprendizagem do aluno e permite que o professor 

articule o conteúdo programático previsto em seu plano de ensino com o potencial pedagógico do 

software.  

Durante a formação docente pode ser constatado um redimensionamento dos objetivos de 

aprendizagem iniciais, ampliando-os, uma vez que, os professores utilizarão o software a partir dos 

seus referenciais pedagógicos e do contexto educacional em que a escola está inserida. Desta forma, 

os documentos iniciais podem ser revistos bem como, o manual do usuário pode ser ampliado com 

novas sugestões de atividades. 

Outra atividade de extrema importância nesta etapa é o acompanhamento inicial do uso do 

software, tendo em vista que existe a possibilidade de que ocorram erros não encontrados nas etapas 

anteriores. E, no que se refere ao potencial pedagógico do software, a opinião do professor é 

fundamental, permitindo o dimensionando do uso da ferramenta às suas necessidades (tanto em 

termos de conteúdos quanto de aplicabilidade) inseridas no cotidiano pedagógico. A atividade final 

desta etapa, e também de todo o processo, é o suporte, que é a atividade responsável pela 
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“manutenção” do software, tanto no que diz respeito à tecnologia quanto à pedagogia. Nesta 

atividade devem-se corrigir os problemas encontrados e fornecer apoio contínuo para o uso do 

software educacional. 

3.3.2.1. Considerações 

O processo de desenvolvimento proposto apresenta uma grande interação entre os membros de 

equipes diferentes, o que permite uma visão comum do objeto que está sendo construído. O modelo 

também envolve os usuários nas validações dos protótipos gerados e na validação final do objeto de 

aprendizagem. 

Os autores não deixam claras as atividades do planejamento pedagógico, apenas afirmam que há 

a participação de profissionais da área educacional e computacional. Também não há menção de 

reuso ou pesquisa de outros objetos semelhantes. 

3.3.3 Teoria da aprendizagem e design instrucional utilizando Objetos de Aprendizagem 

Neste trabalho [Baruque e Melo, 2003] os autores apresentam uma metodologia baseada no 

modelo ADDIE, composto pelas seguintes fases: Análise, Projeto, Desenvolvimento, 

Implementação e Avaliação. 

 

Análise 

A fase de Análise tem como objetivo analisar o problema de aprendizagem e determinar o perfil 

do aprendiz. Os dados coletados nesta fase são importantes para garantir que os problemas de 

personalização e customização sejam levados em consideração. Esta fase gera os seguintes artefatos 

de saída: 

• Relatório de análise de perfil do aprendiz. 

• Relatório de análise do problema. 

• Relatório de análise do ambiente.  

• Objetos de aprendizagem existentes (se disponíveis). 

• Metadados. 

Esta fase é composta pelas seguintes atividades detalhadas abaixo. 
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Especificar o perfil do aprendiz: tem como objetivo se familiarizar com as características do 

aprendiz analisando o perfil demográfico, tecnológico e motivacional do usuário do objeto de 

aprendizagem. Informações como idade, série e contexto educacional devem ser considerados. 

Conduzir a análise do problema: é necessário determinar por que a instrução é necessária para o 

usuário. Uma importante saída deste passo é determinar o principal objetivo de aprendizagem. 

Buscar objetos de aprendizagem existentes: se algum objeto de aprendizagem é encontrado e 

satisfaz as necessidades de aprendizado, então o seu uso deve ser considerado. 

Conduzir uma análise do ambiente: deve-se considerar se há um instrutor capacitado para passar 

a informação, se há um LMS (Learning Management System) disponível, etc. Custos e problemas 

administrativos também são importantes. 

Organizar metadados: todos os dados coletados durante esta fase devem ser usados para gerar os 

metadados de acordo com o padrão adotado. 

Projeto 

Esta fase tem como objetivo projetar o conteúdo instrucional e o “look-and-feel” da interface dos 

objetos de aprendizagem. Esta fase gera as seguintes saídas: 

• Documento de análise de tarefas. 

• Documento de análise de conteúdo. 

• Seqüência dos objetos de aprendizagem. 

• Metadados. 

• Storyboards do projeto de interface dos objetos. 

Esta fase é composta pelas seguintes atividades detalhadas abaixo. 

Conduzir a análise de tarefa: baseado no principal objetivo de aprendizagem, estabelecido 

durante a fase de Análise, deve-se então decompor em sub-objetivos de tal forma que seja gerada 

uma árvore mostrando a seqüência de pré-requisitos a serem seguidos. 

Conduzir a análise de conteúdo: enquanto a análise de tarefa trata sobre que o aprendiz deve 

estar apto a fazer (qual comportamento ele deve demonstrar) para atingir o principal objetivo de 

aprendizagem, a análise de conteúdo trata sobre o que o aprendiz deve saber para executar as tarefas 

previstas. 

Identificar a estrutura dos objetos de aprendizagem: baseando-se na árvore gerada pela análise de 

tarefa e conteúdo, deve-se dividir o conteúdo sobre a estrutura do objeto de aprendizagem. 
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Estabelecer a seqüência da instrução: indicará a seqüência na qual os objetos de aprendizagem 

serão apresentados. 

Categorizar objetos de aprendizagem: após identificar os objetos de aprendizagem, deve-se 

associar o tipo de categoria a eles. Cada objeto de aprendizagem está relacionado a um nível 

cognitivo, tais como princípios, processos, procedimentos, conceitos e fatos. 

Especificar objetos de aprendizagem: para cada objeto de aprendizagem os seguintes atributos 

devem ser especificados: resultados do aprendizado, conteúdo a ser ensinado, método de avaliação, 

exemplo, prática e abordagem instrucional. Este último item pode ser escolhido dentre as seguintes 

abordagens: apresentação, demonstração, aprendizagem colaborativa, aprendizagem por descoberta, 

resolução de problemas, jogos instrucionais, simulação e tutoriais. Neste ponto, é importante para o 

designer instrucional considerar o contexto no qual o objeto de aprendizagem será usado.  

Organizar metadados sobre projeto do conteúdo: todos os dados gerados durante esta fase devem 

ser usados para criar os metadados de acordo com os padrões. 

Modelar o perfil do usuário para projetar interface dos objetos: os dados coletados durante esta 

fase de análise devem ser úteis para ajudar a determinar o perfil do usuário de interface. 

Executar a análise de tarefa: esta atividade foca nas tarefas que o usuário executará com os 

objetos de aprendizagem. 

Encontrar uma metáfora: uma metáfora deixará a interface mais intuitiva, porém deve-se atentar 

para os problemas culturais. 

Projetar o “look” da interface: cores, fontes, ícones e todos os aspectos visuais. Problemas de 

localização e internacionalização devem ser considerados. 

Projetar o “feel” da interface: a topologia do site, as tarefas de interação e navegação e outros 

componentes da interface. Problemas de internacionalização e globalização devem ser 

considerados. 

Prototipar e avaliar: storyboards com aspectos de áudio e vídeo devem ser desenvolvidos. É 

importante considerar a consistência das interfaces dos objetos de aprendizagem ao criá-los 

combiná-los. 

Organizar metadados sobre projeto de interface: todos os dados gerados durante esta fase devem 

ser usados para criar o padrão de metadados. 

Desenvolvimento 

Esta fase tem como objetivo produzir os objetos de aprendizagem digitais e armazená-los em um 

repositório. Esta fase gera as seguintes saídas: 
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• Objetos de aprendizagem digitais. 

• Objetos de aprendizagem armazenados em um ambiente de banco de dados. 

Esta fase é composta pelas seguintes atividades detalhadas abaixo. 

Procurar objetos de aprendizagem no ambiente de banco de dados ou na web: procurar por 

possíveis objetos de aprendizagem que podem ser reusados como componentes. 

Construir os objetos de aprendizagem: objetos de aprendizagem podem ser criados, reusados e 

remodelados. Objetos de aprendizagem podem ser criados usando ferramentas de autoria e deve-se 

também usar mecanismos de busca, gráficos, fotografias, vídeo e áudio, observando as leis de 

copyright.  

Executar controle de qualidade: inclui uma revisão do projeto e dos padrões editoriais, bem 

como uma revisão funcional. 

Armazenar os objetos de aprendizagem em um ambiente de banco de dados: o banco de dados é 

o repositório dos objetos de aprendizagem. As políticas e procedimentos do ambiente devem ser 

seguidos.  

Organizar metadados: metadados sobre aspectos técnicos serão gerados de acordo com o padrão 

de metadados. 

Implementação 

Esta fase tem como objetivo passar a instrução para o usuário. Esta fase gera as seguintes saídas: 

• Objetos de aprendizagem dentro do LMS ou em uma página web. 

• Plano de gerenciamento. 

• Entrega dos objetos de aprendizagem para os usuários. 

Esta fase é composta pelas seguintes atividades detalhadas abaixo. 

Selecionar uma estratégia para integrar objetos de aprendizagem em um produto: deve-se 

escolher entre links, templates e outros. Deve-se considerar também a escolha entre diferentes 

ambientes LMS ou entrega da instrução via web. 

Escolher o modo de entrega mais adequado: deve-se considerar se a aprendizagem é mais 

eficiente em um ambiente individual ou colaborativo. 

Criar um plano de gerenciamento: deve-se criar um plano para maior eficiência da entrega da 

instrução. 
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Entregar o produto de acordo com a estratégia selecionada: após escolher o modo mais adequado 

de entrega, os objetos de aprendizagem devem ser integrados em um ambiente apropriado e 

finalmente entregados. 

Monitorar o processo: deve-se monitorar se o plano está sendo executado de forma satisfatória. 

Avaliação 

Esta fase tem como objetivo medir a adequação e a efetividade da instrução entregada. Esta fase 

gera as seguintes saídas: 

• Ajustes nos objetos de aprendizagem ou remoção do repositório. 

• Mudanças em atributos específicos dos objetos de aprendizagem. 

• Verificar se a instrução atende os objetivos de aprendizagem. 

Esta fase é composta pelas seguintes atividades detalhadas abaixo. 

Conduzir avaliação formativa: é feita uma avaliação durante o processo de aprendizagem e são 

executados os ajustes necessários. 

Conduzir avaliação somativa: avaliações que ocorrem ao final do processo de aprendizagem e 

verifica se o aprendiz conseguiu atingir os objetos de aprendizagem. Baseado nas avaliações, os 

objetos de aprendizagem podem ser atualizados. 

3.3.3.1. Considerações 

A metodologia apresentada propõe uma investigação detalhada do perfil do usuário e do 

ambiente logo no início do processo de desenvolvimento. O método também aborda o 

armazenamento dos objetos construídos e a padronização dos metadados. 

Os autores não definem papéis no processo e, conseqüentemente, não tratam questões de 

comunicação entre os membros da equipe. Também não definem documentação gerada para suporte 

dos usuários, como manuais e guias. 

3.4. Considerações finais 
Tendo em vista que alguns estudos demonstram que a Informática na Educação pode auxiliar e 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem, percebe-se a necessidade de modelos de 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem que possam suprir as necessidades de professores e 

alunos através de uma abordagem pedagógica adequada e do suporte tecnológico. No entanto, é 

importante ressaltar que a utilização de recursos tecnológicos não garante o aprendizado e que a 
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qualidade do conteúdo educacional e o projeto instrucional são fatores determinantes no 

desenvolvimento de materiais educativos. 

No capítulo mostramos alguns modelos propostos para a concepção de objetos de aprendizagem 

e as respectivas considerações sobre os métodos, ressaltando as principais características, pontos 

positivos e negativos. Os modelos e abordagens para concepção de objetos de aprendizagem são 

uma mostra da amplitude e complexidade da tarefa para se estabelecer parâmetros gerais para 

conceber e avaliar a qualidade pedagógica, técnica e ergonômica de softwares dessa natureza. 

No próximo capítulo apresentamos a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho para 

entender as metodologias de desenvolvimento adotadas por fabricantes nacionais de objetos de 

aprendizagem e os principais problemas práticos enfrentados no processo. 
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44..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  
PPEESSQQUUIISSAA  

Neste capítulo descrevemos a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho para fazer um 

levantamento e análise das melhores práticas para desenvolver objetos de aprendizagem. O 

procedimento metodológico é apresentado explicando o tipo de pesquisa realizada, sua 

conceituação, critérios para a seleção dos elementos pesquisados e os procedimentos adotados para 

a coleta e tratamento de dados, assim como as limitações dos métodos utilizados. 

A pesquisa acadêmica se constitui de uma perspectiva na qual cada autor constrói seu próprio 

processo metodológico, processo esse que aborde às especificidades de seu objeto de pesquisa. 

Cada autor deve, então, construir uma metodologia que melhor se adapte aos seus interesses e às 

necessidades de sua problemática de pesquisa, atendendo aos seus requerimentos [Mills, 1975]. 

A metodologia deste trabalho segue diretrizes da pesquisa qualitativa e quantitativa, baseada em 

survey e entrevistas. Inicialmente, foram pesquisados na literatura diversos trabalhos relacionados 

ao desenvolvimento de componentes de aprendizagem. A análise desses trabalhos permitiu filtrar e 

compilar algumas práticas e técnicas para esse desenvolvimento e em seguida foram utilizadas 

técnicas de observação direta intensiva e extensiva para posteriormente analisar qualitativamente o 

contexto em questão. A partir de então foi possível discutir os pontos positivos e negativos de um 

processo de desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Cada fase da metodologia é detalhada 

nas seções a seguir. 

4.1. Objetivos 

4.1.1 Geral 

Identificar aspectos de metodologias de concepção de objetos de aprendizagem e avaliar como 

tais aspectos contribuem positiva e negativamente no desenvolvimento desses objetos. 

4.1.2 Específicos 

• Identificar as principais práticas que ocorrem durante o desenvolvimento dos componentes 

de aprendizagem. 
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• Identificar os problemas recorrentes em fábricas de desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem. 

• Analisar como as práticas do desenvolvimento de objetos de aprendizagem coletadas 

impactam no desenvolvimento e entender as necessidades de uma equipe multidisciplinar 

nesse processo. 

4.2. Métodos e Técnicas 
Nas investigações, em geral, não se utiliza apenas um método ou uma técnica, e nem somente 

aqueles que se conhece, mas todos os que forem necessários ou apropriados para determinado caso. 

Na maioria das vezes há uma combinação de dois ou mais deles, usados concomitantemente 

[Marconi e Lakatos, 2007]. Neste trabalho utilizamos uma metodologia composta por um conjunto 

de métodos, de modo a ampliar o entendimento dos resultados na formação do conhecimento. As 

etapas da pesquisa compreendem um levantamento de dados para fornecer auxílio na identificação 

das práticas de desenvolvimento relevantes a serem analisadas e dos principais problemas 

encontrados pelos fabricantes de softwares educativos. Essas etapas estão ilustradas na Figura 4.1 e 

detalhadas nas seções seguintes. 

 

Figura 4.1 - Etapas da metodologia de pesquisa 

Na primeira etapa da metodologia utilizada neste trabalho foi feita uma pesquisa dos fabricantes 

nacionais de objetos de aprendizagem. Como citado anteriormente, essa pesquisa foi feita através de 

buscas na internet, artigos científicos, listas de e-mails e revistas especializadas. 
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A segunda fase da pesquisa utilizou uma técnica da abordagem quantitativa, chamada survey. A 

pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Devem ser representativas de um 

determinado universo de modo que seus dados possam ser generalizados e projetados para aquele 

universo [Silva e Menezes, 2001]. Após a construção do survey, o mesmo foi distribuído para os 

fabricantes nacionais encontrados na pesquisa da etapa anteior. Essa abordagem foi utilizada para 

obter opiniões quantitativas a respeito das práticas de desenvolvimento de objetos de aprendizagem 

mais utilizadas nas fábricas. 

A terceira parte do trabalho utilizou a técnica de entrevista com membros participantes do 

processo de desenvolvimento de algumas fábricas de objetos de aprendizagem, procurando fazer 

uma análise qualitativa dos dados coletados. Em [Creswell, 1994], o autor define a pesquisa 

qualitativa como um processo de busca do entendimento baseado na tradição metodológica e que 

explora um problema social ou humano. Porém, [Neves, 1996] afirma que a expressão “pesquisa 

qualitativa” assume diferentes significados no campo das ciências sociais, compreendendo um 

conjunto de técnicas interpretativas que visam descrever e codificar os componentes de um sistema 

complexo de significados. 

Os pesquisadores que adotam a abordagem da pesquisa qualitativa a fazem, geralmente, por sua 

flexibilidade, sem regras rígidas, aplicáveis a uma ampla gama de casos e formalizações pré-

definidas, possibilitando a construção de modelos abrangentes [Marconi e Lakatos, 2007] 

Logo, a escolha da abordagem qualitativa para o presente estudo deu-se pelo fato de este tratar 

de fatores subjetivos e buscar o entendimento acerca dos problemas de desenvolvimento de 

componentes de aprendizagem. 

Os procedimentos da pesquisa e as técnicas utilizadas são descritas abaixo de forma detalhada. 

4.2.1 Survey 

O survey é um tipo de pesquisa social que utiliza a metodologia quantitativa para coletar 

informações não-controladas sobre alguns dos indivíduos que constituem uma dada população real. 

A coleta destas informações se dá através de questionários estruturados aplicados em uma amostra 

da população alvo, permitindo que se possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o seu 

comportamento [Oliveira, 2005]. Esta técnica foi escolhida pela possibilidade de se obter um 

grande número de dados rapidamente e atingir maior número de pessoas simultaneamente, além de 

economizar tempo e viagens. 
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Figura 4.2 - Processo para construção do survey 

A técnica consiste de um processo composto por sete passos, como mostrado na Figura 4.2 

[Kasunic, 2005]. 

O primeiro passo é identificar os objetivos da pesquisa e verificar como a técnica poderá 

contribuir. No contexto deste trabalho, o objetivo da aplicação de um survey foi identificar as 

principais práticas que ocorrem durante o desenvolvimento dos componentes de aprendizagem. O 

resultado também contribuiu para informar quais as empresas que já possuem um processo de 

desenvolvimento definido. 

Logo em seguida é preciso identificar e caracterizar o público alvo, ou seja, definir quem, 

especificamente responderá o survey. Definimos como população alvo os fabricantes nacionais de 

softwares educativos, como descrito na seção 4.3. 

A atividade seguinte consiste em planejar a amostra da população. A amostra foi definida 

conforme descrito na seção 4.3. O tempo que o questionário ficou disponível para preenchimento 

foi de quinze dias. 

Após planejar a amostra, deve-se projetar e construir o questionário que será distribuído. O 

formato e a seqüência dos itens do questionário devem ser bem planejados para facilitar a análise e 

interpretação dos resultados. O tamanho do questionário também deve ser levado em consideração, 

pois se for muito longo pode causar fadiga e desinteresse.  

Os itens do questionário aplicado neste trabalho foram agrupados nas seguintes seções: Perfil dos 

Respondentes, Perfil das Organizações, Planejamento Pedagógico, Engenharia de Requisitos, 

Design da Interação, Aspectos Técnicos, Avaliação do Software, Comunicação, Documentação para 

o usuário e Problemas. As áreas de desenvolvimento foram definidas com base em aspectos do 

desenvolvimento de softwares tradicionais e algumas outras áreas pertinentes à construção de 

materiais educacionais ou que requerem maior atenção neste tipo de desenvolvimento.  

A grande maioria das questões é de caráter objetivo e alguns itens são descritivos, como pode ser 

visto no Apêndice A. O questionário enviado aos participantes foi acompanhado de um texto 

contendo o termo de consentimento (Apêndice B) explicando a natureza da pesquisa, sua 
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importância e a garantia de privacidade da identidade dos respondentes e das empresas. Tanto o 

texto de apresentação quanto o questionário, foram identificados com o nome da UFPE 

(Universidade Federal de Pernambuco) 

O próximo passo descrito no processo é aplicar um piloto do survey com a finalidade de testar o 

questionário, possibilitando corrigir alguns erros, melhorar outros pontos e evitar um falso 

resultado. O teste piloto é uma simulação da aplicação do survey com uma escala de membros 

menor que a população real definida e pode ser aplicado mais de uma vez, dependendo da 

necessidade de aprimoramento e aumento de sua validez. O teste piloto deste trabalho foi feito com 

membros do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional (CCTE) da 

Universidade Federal de Pernambuco. Os integrantes deste grupo estão diretamente envolvidos no 

desenvolvimento de objetos educacionais. As questões em que não se obteve o tipo de informação 

desejada e que os respondentes tiveram dificuldade de entendimento foram reformuladas ou 

eliminadas. As outras críticas e sugestões coletadas durante esta fase também foram avaliadas e 

incorporadas ao questionário. 

Após corrigir os problemas encontrados nos testes, deve-se iniciar a distribuição dos 

questionários. Os questionários foram distribuídos para os membros definidos no terceiro passo do 

processo. No presente trabalho, o contato com as empresas de desenvolvimento foi feito através de 

e-mails (ver Apêndice C) e telefone. Através do canal para contato disponibilizado por cada 

empresa ou grupo da amostra, foi realizada uma breve apresentação da pesquisa e solicitado o 

encaminhamento do questionário para a equipe de desenvolvimento ou os e-mails e telefones dos 

membros que poderiam respondê-lo para que nós mesmos encaminhássemos. Como citado 

anteriormente, o questionário também foi enviado para listas de e-mails relacionadas ao 

desenvolvimento de softwares educativos. A cada cinco dias após a distribuição dos questionários, 

um novo contato era feito como lembrete (ver Apêndice C) junto aos membros que ainda não 

tinham respondido. 

O último passo do processo é a análise e interpretação dos dados obtidos. Após o retorno dos 

questionários, houve a verificação dos dados, que consiste em analisar se todas as questões foram 

respondidas, se o texto das questões abertas é compreensível, se o respondente seguiu corretamente 

as instruções de preenchimento e se existe coerência nas respostas. Ao detectar algum desses 

problemas, entramos em contato com o respondente. Nos casos em que não foi possível sanar as 

dúvidas, os dados foram descartados. Os resultados válidos foram coletados e traduzidos em 

gráficos analíticos para facilitar o entendimento e as inferências. Esses dados foram tratados 

quantitativamente através de análise de freqüências com o objetivo de oferecer uma compreensão 
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inicial sobre o problema apresentado, descrever as características dos grupos da amostra, revelar 

percepções e propor hipóteses para os passos seguintes da pesquisa. 

A ferramenta Lime Survey10 foi utilizada nas fases de construção, distribuição e análise do 

survey. Lime Survey é uma ferramenta open source desenvolvida com o objetivo de preparar, 

publicar e coletar respostas de questionários. Uma vez criado um questionário, o mesmo pode ser 

publicado na web e ser monitorado através de estatísticas parciais dos resultados e controle dos 

usuários que se cadastraram na ferramenta e quais deles já completaram o preenchimento do 

questionário. A ferramenta também permite definir como as questões serão mostradas e variar o 

formato dos questionários por meio de um sistema de padrões e fornece ainda uma análise 

estatística básica sobre os resultados dos questionários. 

4.2.2 Entrevista Semi-Estruturada Exploratória 

A entrevista é um contato entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 

respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional [Marconi e 

Lakatos, 2007]. A escolha dessa técnica para o trabalho se deu pela possibilidade de obter dados 

que não se encontram em fontes documentais e que sejam relevantes, assim como conseguir 

informações mais precisas, podendo ser comprovadas, de imediato, as discordâncias. Além disso, a 

entrevista permite um bom controle da amostra com alto índice de respostas, gerando uma grande 

quantidade de dados [Mattar, 2001]. 

O objetivo deste procedimento é entender como as equipes de desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem trabalham, na tentativa de encontrar os problemas recorrentes, para serem estudados, 

com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de suas atividades. Neste trabalho foram 

entrevistados os membros de fábricas de componentes de aprendizagem. Entramos em contato com 

as empresas que responderam o survey descrito na seção anterior e agendamos entrevistas com 

pessoas que desempenham diferentes papéis dentro do processo de desenvolvimento da fábrica, 

como especialistas, analistas de requisitos, designers, desenvolvedores e outros. Essa diversificação 

permitiu a análise dos problemas sob diferentes pontos de vista.  

No início das entrevistas foram obtidas informações sobre a formação acadêmica dos 

participantes, função que exercem na empresa e tempo de experiência na área. Esses dados serviram 

de base para montar o perfil de cada entrevistado. 

As perguntas subseqüentes da entrevista questionavam sobre um maior detalhamento das 

respostas do questionário, vantagens e desvantagens das práticas adotadas pela empresa e sugestões 

de mudança na metodologia utilizada. 
                                                 
10 http://www.limesurvey.org/ 
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As entrevistas foram realizadas de maneira presencial e por telefone, dependendo da localização 

dos participantes, onde primeiramente foram feitas perguntas não estruturadas e havendo uma maior 

estruturação no decorrer da entrevista, como pode ser visto no Apêndice D. Esse método tem como 

objetivo evitar que a referência do entrevistador seja imposta sobre os pontos de vista do 

entrevistado [Flick, 2006].  

Em todas as entrevistas foram utilizados recursos de gravação, de modo a facilitar a transcrição 

dos dados coletados. Para as entrevistas feitas por telefone, utilizamos o Skype11, um software que 

realiza ligações telefônicas e videoconferências através da internet usando voz sobre IP (VoIP). 

Este software foi escolhido pela segurança, simplicidade do uso e boa qualidade das ligações. O 

Skype não grava as conversações e, portanto, foi necessário utilizar um complemento do software 

que oferece esta funcionalidade, chamado PrettyMay12, capaz de capturar as conversas e armazenar 

em um arquivo de áudio. 

4.2.3 Análise Qualitativa dos Dados 

Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados obtidos, a fim de conseguir 

respostas às suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e 

as hipóteses formuladas [Marconi e Lakatos, 2007]. A análise de resultados desta pesquisa serviu de 

base para entender as causas dos problemas e levantar as principais práticas para melhoria do 

processo de desenvolvimento de materiais educativos. 

Os dados obtidos através das entrevistas foram transcritos e inseridos na ferramenta QSR 

NVIVO 7 [NVIVO]. O NVIVO é um software que permite a análise qualitativa das informações 

obtidas em modo texto. Softwares dessa natureza auxiliam o pesquisador na organização dos 

registros da pesquisa e das interpretações dos mesmos. A escolha desta ferramenta deu-se pela 

facilidade oferecida para classificar e analisar os dados obtidos. 

Para análise dos textos provenientes da pesquisa foi utilizada a codificação seletiva através de 

criação de categorias a posteriori. As categorias serão criadas e organizadas de acordo com o 

conteúdo de cada texto. As respostas de cada participante foram analisadas e a partir da 

identificação das categorias, incluídas na árvore de categorias do NVIVO [NVIVO], que possui a 

transcrição de cada entrevista feita. 

                                                 
11 http://www.skype.com/intl/pt/ 
12 http://www.prettymay.net/ 
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4.3. Amostragem 
A população alvo definida neste trabalho foram empresas ou grupos que produzem softwares 

educativos. Buscamos definir uma amostra, constituída por participantes, que poderiam contribuir 

para a execução deste estudo. Tal amostra foi relevante para se fazer observações acerca das 

práticas de desenvolvimento de objetos de aprendizagem adotadas pelas empresas e os principais 

problemas encontrados. Porém, não há garantias de que a amostra considerada nesta pesquisa 

represente adequadamente a população alvo, visto que não foi possível determinar o número total 

de fabricantes nacionais de objetos de aprendizagem  

De acordo com Mattar (2001), amostragem é definida como sendo o processo de colher amostras 

de uma população. Sendo a amostra um subconjunto da população total, que inclui todos os objetos 

dos quais, ou sobre os quais, pode-se coletar informações para atender os objetivos da pesquisa. 

Assim, através da amostragem é possível pesquisar apenas uma parte para inferir conhecimento 

sobre o todo, em vez de pesquisá-la completamente, já que o número de usuários que poderiam 

participar deste estudo é consideravelmente grande. 

Sabendo do extenso número de fabricantes de softwares educativos nacionais e devido à 

inexistência de uma listagem pública destes, foi necessário utilizar uma metodologia para enviar o 

questionário ao maior número de empresas e grupos brasileiros com esse perfil.  

A amostragem probabilística simples é caracterizada pelo fato de cada um dos elementos da 

população ter a probabilidade conhecida e idêntica à dos outros elementos, podendo qualquer um 

deles ser selecionado para fazer parte da amostra [Mattar, 2001]. Se o estudo considerasse este tipo 

de amostragem, todos os fabricantes de softwares educativos teriam a mesma chance de serem 

selecionados para fazer parte da amostra. Como o número de fabricantes é extenso e como não 

garantimos que toda a população alvo fosse atingida através do survey, a escolha deste tipo poderia 

resultar em uma amostra não representativa. 

Em virtude disso, nesta pesquisa utilizou-se a amostragem probabilística estratificada, que tem 

como característica a divisão da população em estratos. A amostra planejada para a aplicação do 

survey foi determinada através de uma relação de empresas e grupos que atuam no desenvolvimento 

de softwares educativos, encontrados através de pesquisas bibliográficas e buscas na internet. 

Foram consultados livros, revistas especializadas, publicações acadêmicas, relatórios técnicos, sites 

de busca e listas de e-mail relacionadas. Esta pesquisa resultou em uma lista de 72 (setenta e dois) 

fabricantes nacionais de objetos de aprendizagem, que foi considerada a amostra desta pesquisa. 

Assim, através da amostragem foi possível pesquisar apenas uma parte para inferir conhecimento 

sobre o todo, em vez de pesquisá-la completamente, o que nesse caso seria inviável. 
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Em um segundo momento da pesquisa, foram feitas entrevistas semi-estruturadas com alguns 

membros das empresas e grupos de softwares educativos que responderam o questionário. Nesta 

etapa foi necessário fazer um descarte amostral, sendo esse representado por grupos e empresas que 

receberam o questionário, mas não responderam ou não estão ligados ao ramo de atividade. Tal 

descarte foi feito de modo a manter a proporcionalidade e a representatividade da amostra, que 

resultou nas empresas que efetivamente receberam e retornaram devidamente preenchido o 

questionário enviado para levantamento de dados da pesquisa. 

Os membros escolhidos para participar da entrevista foram selecionados através das respostas 

dos questionários previamente enviados. Os critérios escolhidos para essa seleção foram: 

• Ter um processo definido: através da análise dos questionários, foram filtradas apenas as 

empresas e grupos que possuíam um processo definido para o desenvolvimento dos 

softwares educativos, já que este é o enfoque do trabalho. 

• Acessibilidade / disponibilidade da empresa e dos membros: foram selecionadas apenas as 

empresas e grupos que conseguimos fazer um contato telefônico e que disponibilizaram 

membros internos da equipe de desenvolvimento para participarem da entrevista. 

• Perfis diferentes: através da análise das respostas do questionário, tentamos selecionar 

organizações com perfis diferentes, ou seja, que adotassem práticas distintas no 

desenvolvimento. 

4.4. Limitações da Metodologia 
Devido ao uso de uma lista incompleta de empresas e grupos nacionais de softwares educativos, 

a principal limitação da metodologia desta pesquisa diz respeito à definição da amostra. 

O instrumento de pesquisa adotado apresenta limitação quanto ao controle de amostras, isto é, há 

a possibilidade do público atingido pelo questionário não representar de forma adequada a 

população real nacional de fabricantes de softwares educativos.  

Além disso, a estrutura de algumas perguntas do questionário permite respostas que possam não 

condizer necessariamente com as informações desejadas na pesquisa, mas consistir em uma 

tradução diferente das intenções ou percepções pessoais dos respondentes. 

4.5. Considerações finais 
Neste capítulo apresentamos e justificamos o uso dos métodos e técnicas de pesquisa utilizados 

neste trabalho. Cada uma das técnicas teve sua importância na composição do processo, cujo 
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objetivo final é conhecer os modelos de desenvolvimento adotados por fabricantes nacionais de 

objetos de aprendizagem e os principais problemas práticos enfrentados durante o processo. 

No próximo capítulo descrevemos os resultados e análise dos dados obtidos em conseqüência da 

aplicabilidade de cada uma das técnicas apresentadas. 
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55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
Neste capítulo apresentamos os resultados e análises do survey e das entrevistas semi-

estruturadas descritas no capítulo anterior. Analisamos os dados relacionados às principais práticas 

e problemas do desenvolvimento de objetos de aprendizagem e o impacto na qualidade do processo 

e do produto. 

5.1. Aspectos do desenvolvimento considerados na pesquisa 
Como descrito anteriormente, levamos em consideração algumas áreas do desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem para agrupar as questões planejadas no survey. Nesta seção descrevemos o 

escopo de cada uma dessas áreas com ênfase no processo de construção de materiais educativos. 

Planejamento Pedagógico 

Um bom projeto pedagógico e uma proposta consistente de planejamento são a base fundamental 

para o desenvolvimento de qualquer estratégia de ensino. Esta etapa deve anteceder o 

desenvolvimento do objeto de aprendizagem e tem como propósito definir o objetivo do material 

educacional, o que ele vai abordar, com que profundidade, o enfoque adequado, o público alvo, qual 

a importância deste tópico para o conhecimento que se deseja transmitir e quais as formas de 

interatividade com o usuário. Ainda deve-se planejar quais as metodologias e ferramentas aplicadas 

na construção do objeto de aprendizagem para que ele atinja os seus objetivos. 

Além disto, deve-se imaginar como este objeto pode se relacionar com os demais elementos 

(outros objetos de aprendizagem, elementos de ligação, apresentações, avaliações, exercícios, etc.) 

do processo de aprendizagem. 

É importante também conhecer as possibilidades e recursos técnicos do ambiente de 

desenvolvimento, para que o objeto consiga atender ao modelo pedagógico teorizado pelo educador 

e às necessidades do aprendiz, pois de nada vale construir objetos que não contemplem os ideais 

propostos ou as necessidades do aprendiz. 

Engenharia de Requisitos 

O papel da Engenharia de Requisitos é realizar a interação entre clientes/usuários e equipe de 

desenvolvimento, entre “o que” deve ser feito e “como” deve ser feito. É necessário nesta etapa, 



 54

elicitar, analisar conflitos, validar, priorizar, modificar e reusar requisitos, rastreá-los considerando 

sua origem, os componentes arquiteturais e o código que os implementa, dentre outras tarefas. 

No contexto do desenvolvimento de objetos de aprendizagem, a Engenharia de Requisitos deve 

traduzir as necessidades pedagógicas dos especialistas/pedagogos para que possam ser 

implementadas pela equipe de programação. 

Design da Interação 

A interface deve funcionar como a ponte de acesso entre o usuário e o sistema, por isso, é 

necessário que esta seja bem elaborada para permitir facilidade de acesso e usabilidade dos recursos 

oferecidos pela tecnologia, de forma a satisfazer e atender as necessidades [Marucci, 1999]. No 

caso do desenvolvimento de conteúdos educacionais, o projeto da interface tem uma importância 

ainda maior, já que tem impacto direto na aprendizagem.  

As interfaces projetadas para os materiais educacionais procuram incentivar a interatividade com 

o aprendiz e disparar um processo cognitivo oportunista para a reflexão e compreensão dos 

conceitos envolvidos. Segundo [Valiati, 2000], especialmente em software educativos, se a 

interface não possuir uma apresentação bem projetada ao aluno, este, durante a interação, poderá se 

sentir desmotivado, confuso ou sobrecarregado de informações, dificultando assim a aprendizagem. 

Aspectos Técnicos 

Os aspectos técnicos considerados são as questões de projeto e desenvolvimento relacionadas à 

construção dos objetos de aprendizagem, tais como padrões a serem utilizados para especificação de 

conteúdo e metadados, assim como mecanismos para identificar um objeto de aprendizagem e 

facilitar sua busca. 

Avaliação do Software 

Tradicionalmente, os softwares educativos são analisados seguindo-se grades de categorias 

oriundas do campo da Engenharia de Software que focalizam, além das funcionalidades, parâmetros 

gerais relativos à qualidade da interface, à coerência de apresentação dos conceitos e aos aspectos 

ergonômicos gerais dos sistemas [Gomes et al., 2002]. Além disto, é importante avaliar se o 

conteúdo educacional está representado no produto final e se o software está seguindo as diretrizes 

pedagógicas planejadas. 

Comunicação 

Considerando as características pertinentes aos objetos de aprendizagem, nota-se que o 

planejamento e a construção dos mesmos podem requerer a apropriação de temas de diferentes 

áreas do conhecimento. Nesse sentido, é importante a formação de um grupo interdisciplinar para a 
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construção de um material digital que alcance os objetivos do objeto. A troca de idéias, de 

informações e confronto de diferentes perspectivas acerca da construção deste material são as 

principais vantagens de um trabalho coletivo. 

Por outro lado, analisando as particularidades existentes em cada área de conhecimento presente 

no processo de desenvolvimento de software educacional, observa-se que os atores possuem, na 

maioria dos casos, linguagens próprias e distintas. Portanto, neste tipo de desenvolvimento várias 

adequações são essenciais, iniciando pela linguagem, já que cada área possui um “repertório 

lingüístico” próprio e o processo de desenvolvimento muitas vezes envolve um espaço colaborativo. 

Deste modo, quase sempre é necessário nivelar a linguagem dos envolvidos para entrecruzar 

conhecimentos e moldar um processo formativo único [Benitti et al., 2005]. 

Documentação para o usuário 

A inclusão deste aspecto tem como objetivo analisar como o suporte oferecido aos usuários 

(alunos e professores) do objeto de aprendizagem é tratado dentro da metodologia de 

desenvolvimento, ou seja, como são construídos os documentos tais como manual do usuário, 

instrução para instalação do software, guia do professor e outros. 

5.2. Considerações sobre a Metodologia 
Como descrito no capítulo anterior, um survey foi construído para tentar identificar as principais 

práticas adotadas por empresas e grupos que desenvolvem softwares educativos. Cinco dias após a 

distribuição do questionário realizamos contatos telefônicos com todas as empresas e grupos da 

população alvo, exceto as que já haviam respondido o questionário, com objetivo de reforçar a 

confidencialidade dos dados, ressaltar a importância da pesquisa e, dessa forma, tentar aumentar o 

número de respondentes. 

Nesta coleta telefônica verificou-se que algumas empresas haviam mudado de área de atuação, 

ou seja, não se enquadravam mais na área de softwares educativos. Outras alegaram não ter 

recebido o questionário e gostariam de recebê-lo novamente. Constatou-se também, haver empresas 

que até então se recusavam a colaborar, manifestando-se neste sentido, já ao telefone. 

O tempo planejado para receber as respostas do questionário foi de quinze (15) dias, porém, 

devido à baixa taxa de retorno até a data estabelecida inicialmente, este período foi estendido para 

vinte dias. Ao final deste período, um total de trinta e seis (36) pessoas, de doze (12) empresas 

diferentes, responderam o questionário, o que corresponde a uma taxa de retorno de 16,7%, 

considerando os setenta e dois fabricantes nacionais encontrados na etapa de pesquisa. 
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Após analisar os resultados do survey, foram feitas entrevistas semi-estruturadas com membros 

das empresas e grupos desenvolvedores de materiais educacionais que responderam o questionário. 

O foco das entrevistas era entender de forma mais clara e detalhada como as organizações 

executavam as práticas apontadas no questionário e quais os principais problemas (e soluções) 

encontrados no desenvolvimento. 

Procurou-se entrevistar mais de uma pessoa da mesma organização, na tentativa de coletar e 

analisar pontos de vista de integrantes que exercessem diferentes papéis dentro do projeto. Essa 

variedade de papéis nas entrevistas também contribuiu para esclarecer as práticas adotadas em áreas 

específicas do desenvolvimento. No total foram entrevistadas sete (7) pessoas de cinco (5) 

organizações diferentes. 

Nas duas primeiras entrevistas realizadas percebeu-se uma dificuldade em extrair informações 

dos entrevistados, principalmente sobre os problemas práticos presentes nas metodologias de 

desenvolvimento das organizações. Portanto, adotamos uma abordagem diferenciada na estrutura 

das entrevistas seguintes. Solicitamos aos entrevistados que escolhessem um projeto específico de 

objetos de aprendizagem que tivessem participado e que tal projeto retratasse da melhor forma o 

processo de desenvolvimento da organização. Logo em seguida, foi pedido que relatassem como as 

atividades de cada fase da metodologia foram executadas no projeto em questão. 

Essa nova abordagem proporcionou um melhor entendimento de como as atividades são 

executadas na prática e permitiu que o entrevistador conseguisse captar outros pontos que não 

foram contemplados no questionário. 

A seguir serão apresentados os perfis das organizações e dos participantes das entrevistas, assim 

como os resultados e discussões provenientes dos relatórios gerados através da análise das 

entrevistas auxiliada pelo NVIVO [NVIVO]. 

5.2.1 Participantes da entrevista semi-estruturada 

A seguir serão apresentadas as organizações que participaram da entrevista semi-estruturada, 

assim como os entrevistados de cada empresa. 

5.2.1.1. Perfil das organizações 

Nesta seção apresentamos o perfil das empresas selecionadas para as entrevistas. Para manter a 

confidencialidade das informações, os nomes das organizações foram substituídos por nomes 

fictícios. 

Organização 1 
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A primeira organização participante da pesquisa está situada na região Nordeste do Brasil e é 

uma fábrica exclusiva de objetos de aprendizagem. O grupo desenvolve materiais educacionais para 

o Ministério da Educação através do projeto RIVED, que tem como meta disponibilizar conteúdos 

digitais e potencializar o processo de ensino nas disciplinas da educação básica. Os objetos 

produzidos são armazenados em um repositório e publicados no próprio site da organização 

juntamente com o guia do professor. 

A equipe é composta por aproximadamente trinta (30) pessoas, gerenciadas por um coordenador 

pedagógico e um coordenador técnico. O processo de desenvolvimento é baseado na metodologia 

de construção de objetos de aprendizagem proposta pelo RIVED, descrita no 3. A Secretaria de 

Educação a Distância executou um processo de transferência dessa metodologia para todos os 

parceiros envolvidos no projeto RIVED através de capacitação técnica e pedagógica. 

Os integrantes da organização que participaram da pesquisa afirmaram que os principais 

problemas no desenvolvimento estão relacionados a prazo de entrega, profissionais qualificados, 

prototipagem e limitações de programação. 

Organização 2 

Esta é uma micro-empresa, também nordestina, especializada em planejamento didático e no 

desenvolvimento de soluções educacionais em formato digital para educação presencial e a 

distância. A empresa possui parcerias com institutos de pesquisa na área de Tecnologia da 

Informação, atuando em projetos de design instrucional fundamentados em teorias da aprendizagem 

humana para gerar recursos educacionais. 

O time da organização é composto por sete (7) pessoas divididas entre gerente de projeto, 

designer instrucional e programadores. Outros profissionais como roteiristas, especialistas e 

designers gráficos são contratados apenas temporariamente, a depender do projeto que está em 

desenvolvimento. 

A empresa adota uma metodologia ágil de desenvolvimento baseada nas metodologias SCRUM 

[Schwaber e Beedle, 2001] e XP (Extreme Programming) [Beck, 1999]. O processo é dividido em 

duas etapas principais: design instrucional e desenvolvimento. 

Os representantes da empresa que participaram da pesquisa afirmaram que os principais 

problemas do desenvolvimento estão concentrados nas áreas de requisitos e comunicação. 

Organização 3 

A terceira organização é do Sudeste brasileiro e desenvolve sistemas em geral há bastante tempo, 

porém tem pouca experiência na produção de softwares educativos. Recentemente a empresa 
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concluiu um projeto de conteúdo educacional para outra organização especializada em softwares 

educativos para crianças. 

A empresa possui mais de cem funcionários alocados em diferentes projetos dentro da 

organização. Oito pessoas foram selecionadas para participar do projeto do conteúdo educacional 

solicitado e, devido à natureza diferenciada do projeto, foi necessária a contratação de profissionais 

com experiência na utilização de softwares de autoria multimídia. O planejamento instrucional do 

conteúdo foi feito pelo cliente, que também disponibilizou uma pessoa como canal de comunicação 

com a organização. 

A empresa não possui uma metodologia exclusiva para o desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem e, portanto, foi necessário fazer uma adaptação do processo tradicional para tratar as 

especificidades do desenvolvimento de materiais educacionais. 

Os integrantes da organização declararam que o grupo sentiu mais dificuldade nas áreas de 

gerenciamento de requisitos, prototipagem e implementação. Os participantes da pesquisa também 

afirmaram que houve muito retrabalho em diversas atividades do projeto. 

Organização 4 

Esta organização, localizada na região Sudeste do Brasil, atua há mais de três anos no mercado 

de conteúdos educacionais digitais. Atualmente, a demanda principal da empresa é proveniente de 

um projeto, em conjunto com a prefeitura, para fornecer objetos de aprendizagem para algumas 

instituições públicas da cidade, com o objetivo de melhorar a qualidade no ensino das disciplinas do 

ensino médio e fundamental. 

A equipe de desenvolvimento da organização possui nove membros, sendo um gerente/designer 

instrucional, um roteirista, um designer, um analista de requisitos, um arquiteto de software e quatro 

programadores. Os professores e alunos das instituições beneficiadas com os objetos de 

aprendizagem atuam como especialistas, pedagogos e fornecedores de requisitos no processo de 

desenvolvimento, além de testarem os materiais produzidos. 

A metodologia de desenvolvimento é baseada no Design Centrado no Aprendiz e nos resultados 

das experiências coletivas em projetos anteriores. Os principais problemas apontados são a 

dificuldade da definição dos requisitos, falta de formalização do processo de desenvolvimento e 

comunicação entre membros de áreas distintas. 

Organização 5 

A última organização selecionada para participar da entrevista está localizada no Sul do país e é 

especializada no desenvolvimento de jogos educativos para a web. A empresa já desenvolveu 
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diversos projetos de jogos construídos para facilitar o entendimento dos conceitos de física, química 

e biologia. 

A organização desenvolve os produtos sob demanda de clientes e conta com um quadro de doze 

funcionários, responsáveis pelo planejamento pedagógico, desenvolvimento dos jogos e testes. Os 

clientes informam o conteúdo do jogo e a organização faz uma proposta da abordagem pedagógica 

e do planejamento instrucional. Após um acordo entre as partes, a empresa desenvolve o jogo com o 

conteúdo fornecido e executa os testes necessários. 

A metodologia de desenvolvimento é dividida nas seguintes etapas: análise inicial, planejamento 

instrucional, produção e avaliação. O principal problema enfrentado pelo grupo está concentrado no 

planejamento inicial dos produtos, agravado pela dificuldade de projetar um jogo que seja atraente 

para os usuários e que, ao mesmo tempo, consiga ter um papel eficiente no processo de ensino e 

aprendizagem. 

5.2.1.2. Perfil dos entrevistados 

Para garantir o sigilo desta pesquisa cada entrevista foi identificada através de uma legenda, 

como visto na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Perfil dos entrevistados 

Entrevista Organização Papel no desenvolvimento 
Tempo que atua na 

função 

ORG1ENT1 Organização 1 Especialista do conteúdo, Roteirista Mais de 3 anos 

ORG2ENT1 Organização 2 Designer Instrucional, Gerente de 

Projeto 

Mais de 3 anos 

ORG3ENT1 Organização 3 Coordenador, Analista de requisitos Mais de 3 anos 

ORG4ENT1 Organização 4 Designer gráfico, Especialista de 

usabilidade 

Entre 1 e 3 anos 

ORG4ENT2 Organização 4 Arquiteto de software, Programador Mais de 3 anos 

ORG5ENT1 Organização 5 Pedagogo, Especialista do conteúdo Entre 1 e 3 anos 

ORG5ENT2 Organização 5 Analista de requisitos Entre 1 e 3 anos 

5.3. Análise dos Resultados 
Conforme descrito no capítulo anterior, utilizamos a ferramenta NVIVO para estruturar os dados 

extraídos das entrevistas e facilitar a codificação seletiva dos conteúdos. Este tipo de codificação 
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possibilitou a criação e manipulação de uma variedade de categorias, provendo o devido suporte 

para uma abordagem exploratória dos dados [Yin, 2001].  

O NVIVO apresenta uma notória contribuição no que se refere à análise de entrevistas 

transcritas. Essa ação resulta em um processo significativo de análise de dados devido à 

possibilidade de criação de categorias durante o processo de leitura. Na etapa de codificação, o 

usuário pode continuamente refinar a definição das categorias adotadas no processo, o que pode 

implicar uma constante negociação do significado de cada uma das categorias para corresponder 

aos dados em análise. A ferramenta possibilita o armazenamento das transcrições da pesquisa sob a 

forma de documentos. A partir desse armazenamento de dados é possível criar suas categorias e 

posterior hierarquização. A partir da visualização obtida com a hierarquização dos dados, em forma 

de árvore, o pesquisador consegue identificar de forma simples os pontos mais discutidos nas 

entrevistas. 

Neste trabalho, as categorias foram criadas, organizadas e incluídas na árvore de categorias do 

NVIVO, como pode ser visto na Figura 5.1. O uso da ferramenta possibilitou observar que houve 

um número significativo de referências ao projeto de componentes que podem ser reutilizados nos 

objetos a serem desenvolvidos pela organização. Portanto, na análise dos resultados, dedicamos 

uma seção sobre reuso. 

 

Figura 5.1 - Árvore de categorias do NVIVO 

A seguir serão apresentados os resultados do survey e das entrevistas semi-estruturadas através 

de gráficos estatísticos e trechos transcritos das entrevistas, no intuito de facilitar o entendimento e a 

análise dos dados recebidos. Os resultados estão agrupados pelos mesmos aspectos do 
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desenvolvimento de objetos educacionais considerados no questionário, com adição da seção sobre 

reuso. Algumas questões do survey foram respondidas de forma conflitante por pessoas da mesma 

organização e, nestes casos, tais organizações estão representadas nos gráficos de barra através da 

cor cinza. 

Na análise das entrevistas, cada prática considerada positiva para o desenvolvimento de objetos 

de aprendizagem será identificada como PRT-XX, onde XX representa o número correspondente à 

seqüência de sua apresentação. 

Perfil dos Respondentes 

As questões iniciais do questionário foram limitadas a perguntas sobre os próprios respondentes. 

Conseguimos coletar respostas de diferentes papéis dentro das organizações, o que permitiu uma 

análise dos processos de desenvolvimento sob diferentes perspectivas. A maioria dos respondentes 

do questionário exerce o papel de professor (usuário do software) e atua na função há mais de três 

anos, como pode ser visto na Figura 5.2. Percebeu-se também que quase 70% das respostas foram 

de pessoas com pós-graduação em alguma área. 

 

Figura 5.2 - Escolaridade dos respondentes, papéis que exercem nas organizações e tempo de atuação 

Perfil das Organizações 

As empresas e grupos que responderam o questionário estão localizados nas regiões nordeste, 

sudeste e sul do Brasil (Figura 5.3), demonstrando que a pesquisa não ficou concentrada em uma 

área específica, conseguindo uma boa representatividade no país. 
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O porte das empresas foi outra questão abordada no questionário e o resultado também pode ser 

visto na Figura 5.3. Na pesquisa, consideramos que a micro empresa possui até vinte pessoas, a 

pequena empresa entre vinte e cinqüenta integrantes, a média empresa entre cinqüenta e cem, 

enquanto que a grande empresa possui mais de cem pessoas. Alguns grupos que atualmente 

desenvolvem objetos de aprendizagem estão vinculados a grandes universidades do país e, portanto, 

conseguem envolver muitas pessoas no processo, o que justifica a predominância de organizações 

de grande porte na pesquisa. 

 

Figura 5.3 - Localidade e porte das empresas 

A maior parte das metodologias de desenvolvimento de softwares educativos utilizadas pelas 

organizações que participaram da pesquisa não foi baseada em nenhum dos modelos da Engenharia 

de Software tradicional, como pode ser visto na Figura 5.4. Este resultado endossa a questão já 

abordada pela literatura no sentido de que a construção de objetos de aprendizagem envolve fatores 

específicos que não são tratados nos processos clássicos de desenvolvimento.  

 

Figura 5.4 - Modelos usados nas metodologias das organizações e modelos de negócio adotados 

A última questão relacionada ao perfil das organizações dizia respeito ao desenvolvimento dos 

produtos. O objetivo era saber se as empresas e grupos produzem softwares educativos apenas sob 

demanda dos clientes ou se produzem softwares próprios para colocar à venda no mercado, porém 

quase 40% dos participantes não responderam a questão (Figura 5.4). O impacto desta informação 
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no modelo de desenvolvimento está principalmente ligado às fases relacionadas aos requisitos do 

software onde ocorre interação com o cliente. 

Planejamento Pedagógico 

A seção de planejamento pedagógico do questionário aborda algumas atividades geralmente 

executadas e os papéis envolvidos nessa fase do desenvolvimento de objetos de aprendizagem. As 

atividades e papéis listados nos itens das questões foram extraídos da literatura e as respostas das 

empresas podem ser vistas na Figura 5.5. A ênfase dada a essas atividades pode ser diferente, 

dependendo da tecnologia escolhida para veicular o conteúdo educacional.  

 

Figura 5.5 - Atividades e papéis envolvidos no planejamento pedagógico 

Nesta fase do desenvolvimento, quatro das cinco organizações que participaram da entrevista 

afirmaram analisar materiais com conteúdo semelhante antes de iniciar o planejamento pedagógico 

do objeto de aprendizagem (PRT-01), como pode ser visto no trecho de entrevista abaixo: 

[ORG5ENT1]: Inicialmente procuramos uns livros de biologia e uns sites pra ver 

como o assunto estava sendo tratado. 

Durante as análises desses materiais, os participantes declararam que geralmente observam os 

pontos positivos que podem ser aproveitados e os pontos negativos que podem ser melhorados na 

construção do novo objeto: 

[ORG5ENT1]: Na maioria (dos materiais pesquisados), o conteúdo não estava bem 

contextualizado e achamos que faltava um relacionamento dos conceitos com 



 64

alguma coisa prática do dia a dia. Então começamos a planejar o conteúdo de um 

jeito diferente, que fosse mais atraente e que tivesse um tom mais desafiador, porque 

isso estimula o interesse do aluno pela matéria. Tentamos sempre fazer essa ligação 

do conteúdo com o dia a dia porque desperta a curiosidade do aluno. 

[ORG4ENT1]: A gente achou alguns bem estruturados, bem organizados e até 

usamos pra fazer o nosso, mas acabamos mudando a forma que o conteúdo era 

apresentado, colocamos mais figuras, essas coisas. 

O representante da Organização 3, ao descrever um projeto específico, relatou que, em um 

primeiro momento, essa análise de materiais semelhantes foi executada apenas de forma superficial 

e o planejamento pedagógico/instrucional do objeto de aprendizagem foi projetado, em grande 

parte, pelo professor participante do projeto. Ao apresentar esta primeira proposta pedagógica para 

o cliente, algumas mudanças foram solicitadas e, só então, a equipe técnica realizou uma pesquisa 

mais profunda nos materiais disponíveis e uma análise em conjunto com o professor, o que 

possibilitou que o mesmo conhecesse melhor os recursos técnicos que poderiam ser utilizados na 

construção do objeto: 

[ORG3ENT1]: Nesse último projeto a gente demorou a começar a implementação 

porque o planejamento atrasou. O professor que trabalhava no projeto ficou 

responsável pelo planejamento, mas ele não tinha muito conhecimento da parte 

técnica, então ele não sabia bem o que podia usar para passar o conteúdo. (...) 

Depois da reunião com o cliente, a gente fez uma reunião com a equipe para 

mostrar o funcionamento de outros objetos e ver o que a gente podia usar para 

melhorar o planejamento. 

A importância da participação de profissionais da área pedagógica e técnica na fase de 

planejamento pedagógico também pôde ser percebida em outras entrevistas: 

[ORG5ENT2]: No início dos projetos nós costumamos fazer um brainstorming com 

todo mundo para poder obter visões diferentes e enriquecer o material. (PRT-02) 

[ORG5ENT1]: O pessoal de informática também participou das reuniões antes da 

construção do jogo. 
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Algumas organizações envolvem também os alunos no planejamento pedagógico, como indicado 

nos trechos de entrevista abaixo: 

[ORG4ENT2]: (...) e a modelagem foi feita pelos alunos e professores de Química. 

[ORG1ENT1]: Eu (aluna) trabalho na parte de criação e na área pedagógica da 

parte de matemática, mas eu me apoio em professores de matemática com mais 

experiência, além do nosso coordenador. Quando eu tenho uma idéia, eu primeiro 

repasso para o professor e coordenador para eles avaliarem. (PRT-03) 

Outro ponto a ser destacado neste último trecho de entrevista é que, apesar do envolvimento do 

aluno no processo de construção dos objetos de aprendizagem, há um responsável por avaliar as 

sugestões e críticas dos alunos antes de incorporá-las ao desenvolvimento. 

Uma atividade peculiar do desenvolvimento de objetos de aprendizagem e que merece atenção 

na fase de planejamento pedagógico é a roteirização do conteúdo a ser transmitido. O roteiro é um 

dos principais produtos desta fase do desenvolvimento e contém toda a estrutura do objeto de 

aprendizagem a ser construído, servindo de base para a implementação. De fato, a produção deste 

artefato teve um alto índice de respostas positivas no questionário (ver Figura 5.5). Apesar disso, o 

papel de roteirista foi pouco mencionado pelos participantes nesta fase. Uma possível explicação é 

que a roteirização pode estar sendo desempenhada por outros papéis dentro da organização, como 

podemos observar durante as entrevistas: 

[ORG4ENT1]: O designer instrucional elaborava a roteirização para a mídia 

adequada e passava para mim (designer gráfico) e para os programadores. 

[ORG2ENT1]: (...) e passa para o roteirista que é um cara que tem o domínio da 

linguagem de comunicação e vai saber qual o melhor formato para apresentar a 

informação. 

Pelo fato de ser um artefato de entrada para as atividades de implementação e design gráfico do 

objeto, o roteiro deve ser construído de forma que possibilite um entendimento comum pelas 

equipes envolvidas: 

 [ORG4ENT1]: O grupo procurou documentar o roteiro em uma linguagem simples 

e colocaram muitas figuras para que o grupo da tecnologia pudesse entender mais 

fácil. (PRT-04) 
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É importante também garantir que a abordagem pedagógica planejada e o conteúdo a ser 

ensinado estejam bem representados no roteiro. O método utilizado pela Organização 2 para 

alcançar este objetivo é mostrado no trecho de entrevista a seguir: 

[ORG2ENT1]: (...) e (o roteiro) fica no ciclo especialista-roteirista-educador, que 

vai verificar se a linguagem está bacana, está legal, de fácil acesso. O educador tem 

a visão se aquela linguagem está adequada em termos pedagógicos para o usuário e 

o especialista tem a visão da informação, se a informação está correta, coerente e se 

realmente passa o conhecimento para quem está sendo educado. (PRT-05) 

O design instrucional também é fundamental no planejamento pedagógico, pois tem como 

objetivo organizar as atividades pedagógicas em um produto concreto de forma a facilitar o 

aprendizado. Diversos fatores devem ser considerados no projeto instrucional de um objeto de 

aprendizagem, como observamos nas entrevistas realizadas: 

[ORG3ENT1]: Criamos um cachorrinho (personagem) para interagir com as 

crianças. Ele dava umas dicas de como as crianças podiam completar as atividades. 

(...) a idéia era criar um amigo para que a criança pudesse ficar mais interessada. 

[ORG4ENT1]: Na elaboração do cenário, tentamos utilizar elementos que 

lembrassem um laboratório de química. Colocamos uns instrumentos, uma 

prateleira com as substâncias de várias cores, aqueles tubos de ensaio, pipetas.... 

(PRT-06) 

O uso das metáforas, como mostrado neste último trecho de entrevista (metáfora de uma sala de 

aula), é um dos recursos mais utilizados pelos desenvolvedores de objetos de aprendizagem para 

facilitar a aprendizagem do aluno e tornar o conteúdo mais atraente. Segundo Lakoff e Johnson 

(2002), a essência da metáfora é a compreensão e a experiência de uma coisa em termos de outra. 

Outro ponto considerado pelas organizações no projeto instrucional dos materiais é a utilização 

de recursos que motivem o aluno para o aprendizado: 

[ORG3ENT1]: quando a criança tiver resolvido todas as atividades, nós colocamos 

um quebra-cabeça para ela montar. 

[ORG4ENT1]: Nesse objeto também são propostos uns desafios para os alunos. 
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O design instrucional também deve procurar adequar o conteúdo ao público-alvo do conteúdo a 

ser construído. As entrevistas mostram como este aspecto foi tratado em algumas organizações: 

[ORG3ENT1]: Como nem todos os alunos eram alfabetizados, usamos muitos 

recursos de áudio e vídeo. Também colocamos umas animações... 

[ORG5ENT1]: Neste jogo colocamos personagens masculinos e femininos para que 

o público feminino também pudesse se identificar mais. 

[ORG5ENT1]: No planejamento a gente também se preocupou em não colocar nada 

que fizesse menção à violência, sexo, preconceito, essas coisas... (PRT-07) 

O envolvimento da equipe técnica também é essencial durante o projeto instrucional, 

principalmente para analisar a viabilidade de implementação do que foi planejado. Sem este 

trabalho conjunto, o grupo pode ter retrabalho no planejamento pedagógico, como pode ser visto em 

um dos relatos: 

[ORG5ENT2]: Fizemos umas modificações porque tinham umas coisas muito 

trabalhosas para implementar, então substituímos por outras mais fáceis e que 

faziam o mesmo efeito, só que o planejamento teve que ser refeito. 

A Organização 2 inseriu uma etapa na metodologia de desenvolvimento que trata da análise de 

viabilidade técnica: 

[ORG2ENT1]: Depois da etapa do design instrucional, a gente inicia uma etapa de 

diagnose do planejamento que é para analisar a necessidade de informações do 

desenvolvimento, viabilizar as soluções de tecnologia e montar uma apresentação 

para o cliente. 

Engenharia de Requisitos 

As práticas relacionadas à Engenharia de Requisitos foram abordadas através de questões sobre 

os documentos gerados nesta fase, os aspectos analisados, os papéis envolvidos, assim como 

técnicas para levantamento, especificação e validação dos requisitos. 

Nos resultados mostrados na Figura 5.6, podemos perceber que os documentos gerados na fase 

de requisitos pela maior parte das empresas são o Documento de Requisitos e a Especificação de 
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Casos de Uso, enquanto que a Matriz de Rastreabilidade e o Glossário foram pouco citados (PRT-

24). Estes documentos também são geralmente criados no desenvolvimento de softwares 

tradicionais, porém algumas organizações optam por evoluir artefatos como roteiros, cenários e 

protótipos para registrar os requisitos e, portanto, os aspectos ilustrados no segundo gráfico da 

Figura 5.6 tornam-se menos relevantes para tais organizações. 

 

Figura 5.6 - Documentos gerados e aspectos analisados na fase de requisitos 

A análise de requisitos é uma das atividades da Engenharia de Requisitos e tem como principal 

finalidade obter informações detalhadas sobre “o quê” será desenvolvido [Barbosa et al., 2003]. No 

contexto do desenvolvimento de conteúdos educacionais, geralmente a análise detalha cada 

componente do material a ser desenvolvido a partir das necessidades do aprendizado, do modelo de 

ensino escolhido e dos requisitos técnicos. 

Os outros pontos sobre Engenharia de Requisitos tratados na pesquisa estão ilustrados na Figura 

5.7 e dizem respeito às técnicas para levantamento, especificação e validação dos requisitos, assim 

como os papéis envolvidos na atividade de validação. Nas entrevistas realizadas, percebemos que as 

organizações utilizam diferentes meios para a elicitação dos requisitos: 

[ORG2ENT1]: (...) mas no geral são reuniões e entrevistas com os clientes e com os 

usuários, o público-alvo. (PRT-08) 

[ORG5ENT2]: Tem um esboço inicial dos requisitos que é apresentado para a 

equipe e todo mundo pode sugerir mudanças para a gente analisar depois. 

Geralmente o roteiro e os requisitos documentados servem de entrada para as atividades de 

desenvolvimento da interface e implementação, portanto é importante que esses artefatos sejam 

produzidos de forma clara, detalhada e consistente. Durante a pesquisa foi possível detectar 

dificuldades neste aspecto: 
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[ORG4ENT2]: Tivemos (Arquiteto de software e Programador) dificuldade em 

interpretar algumas coisas do planejamento pedagógico, principalmente as coisas 

de química mesmo, porque não sabíamos como representar as fórmulas e como 

desenhar os instrumentos. Tivemos que falar várias vezes com os professores para 

tirar essas dúvidas, então teve muito atraso. (PRT-09) 

Algumas organizações afirmaram que constroem um documento de requisitos para registrar as 

necessidades do software, também comumente utilizado no desenvolvimento de softwares 

tradicionais: 

[ORG2ENT1]: (...) a gente faz a proposta, coloca num documento de requisitos e 

apresenta. Mas não é um documento de requisitos com casos de uso tradicional, 

como você está acostumado. É mais simplificado, apenas o básico. 

Outras organizações optam por utilizar cenários, que são estórias curtas e específicas sobre o uso 

do objeto de aprendizagem que está sendo desenvolvido: 

[ORG5ENT2]: Achamos que os cenários mostram melhor o uso do software porque 

as estórias já são exemplos de como usar, então fica mais fácil para entender e para 

testar também. 

Aproximadamente 75% das organizações utilizam casos de uso para especificar os requisitos do 

software. A especificação dos requisitos em forma de casos de uso é uma das técnicas mais 

utilizadas no desenvolvimento de softwares tradicionais. Em uma das entrevistas da pesquisa 

questionamos um desenvolvedor sobre a preferência da forma como os requisitos são passados para 

a implementação: 

[ORG4ENT2]: Aqui nós trabalhamos com cenários, mas eu, particularmente, acho 

melhor usar casos de uso, porque descreve os fluxos do sistema e fica mais objetivo 

e também fica melhor de discutir com o pessoal de desenvolvimento porque todo 

mundo entende. 

Outro participante da entrevista afirmou que a organização não utiliza casos de uso, mas o grupo 

está planejando a implantação da técnica com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento: 
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[ORG1ENT1]: Nas últimas reuniões o coordenador e o pessoal de computação 

estavam falando em mudar para usar casos de uso para ver se consegue acelerar o 

desenvolvimento. 

A técnica de validação dos requisitos mais apontada pelas organizações no questionário é a 

revisão (análise manual), seguida da prototipação, que pode fornecer um entendimento maior sobre 

as funcionalidades do software. Nesta fase de validação a participação do professor também foi 

bastante indicada (ver Figura 5.7), já que no desenvolvimento de softwares educativos é de 

fundamental importância que membros da equipe pedagógica verifiquem se o produto está seguindo 

as definições do planejamento pedagógico. Apesar de grande importância, poucas organizações 

envolvem o papel do Escritor Técnico no desenvolvimento de materiais educacionais. (PRT-25) 

 

Figura 5.7 - Técnicas e papéis usados para levantamento, especificação e validação dos requisitos 

Design da Interação 

Nesta seção os respondentes do survey foram questionados sobre os aspectos analisados no 

design dos softwares produzidos e as técnicas de prototipagem utilizadas. Os resultados podem ser 

visualizados na Figura 5.8. 

A interface dos objetos de aprendizagem é projetada a partir do planejamento pedagógico e dos 

requisitos do software. Na entrevista tentamos entender como as organizações planejam, 



71  

desenvolvem e testam o design dos materiais. Alguns trechos de entrevistas descrevem este 

processo: 

[ORG5ENT1]: Para fazer a interface, o designer fez uns esboços, que primeiro 

passaram por mim (pedagogo e especialista), para eu ver se tava de acordo com a 

proposta que foi planejada, e depois foram passados para o pessoal que desenvolve. 

(PRT-10) 

[ORG2ENT1]: Nesses projetos eles mandam uma série de protótipos não-funcionais 

para a gente ir testando. A gente faz teste de navegação através de papel. Mas em 

outros projetos a gente já fez prototipagem em papel, depois os testes de usabilidade, 

onde testa esse material, valida e depois parte para implementação. 

Grande parcela das organizações que desenvolvem protótipos opta pela técnica de prototipagem 

rápida em papel. Esta técnica é geralmente escolhida por ser uma maneira simples e rápida de criar 

esboços das telas do software e pela facilidade de alterá-los. Um dos entrevistados relatou que a 

organização produz os protótipos em HTML e valida com o cliente, mas apresentou problemas 

durante este processo: 

[ORG3ENT1]: Fizemos os protótipos e o professor aprovou, mas tivemos que 

refazer algumas vezes porque o cliente fazia algumas mudanças. (PRT-11) 

O projeto de interface no desenvolvimento de objetos de aprendizagem deve ser muito criterioso, 

pois é necessário levar em consideração muitos aspectos que podem influenciar no aprendizado do 

aluno, como percebemos em algumas entrevistas: 

 [ORG4ENT1]: (...) a interface parecia estar de acordo com o plano pedagógico, 

mas quando foi para o teste de usabilidade um dos problemas reportados foi que a 

interface tava muito sobrecarregada. 

 [ORG3ENT1]: Tinha que ter uma cara mais divertida e um ambiente que 

estimulasse as crianças. (PRT-12) 

Podemos perceber na Figura 5.8 que o número de empresas que faz uma constante avaliação dos 

protótipos antes da implementação não é tão grande. Isto é explicado pelo fato de que muitas 

empresas já possuem um padrão para o layout e estética dos objetos e da interface, então alguns 
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quesitos dos protótipos não precisam ser avaliados constantemente. Porém o teste e a validação dos 

protótipos gerados são atividades que podem agregar um alto valor na qualidade dos objetos 

produzidos: 

[ORG4ENT1]: O primeiro protótipo foi validado pelo grupo, mas quando testamos 

dentro da escola encontramos outros problemas que não tínhamos visto. (PRT-13) 

 

Figura 5.8 - Aspectos do design do software e técnicas de prototipagem usadas 

Aspectos Técnicos 

Esta seção é composta por apenas uma questão no survey, que trata sobre os padrões técnicos 

adotados pelas organizações durante o desenvolvimento. O objetivo principal desses padrões é 

permitir a reutilização dos materiais instrucionais. Os mais conhecidos nacionalmente e 

internacionalmente são o LOM e o SCORM, já citados nos capítulos anteriores e, de fato, foram os 

mais apontados na pesquisa, como pode ser visto na Figura 5.9. O SCORM também é recomendado 

pelo MEC, o que incentiva a sua escolha pelas organizações brasileiras. 

 

Figura 5.9 - Padrões usados pelas organizações 
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A padronização e especificação dos objetos de aprendizagem também foram pontos questionados 

na entrevista. Apenas uma organização declarou adotar um modelo: 

[ORG1ENT1]: Sim, a gente usa o SCORM, que é o modelo que a RIVED pede. A 

RIVED publica os objetos com o título, a área, a série e a categoria. (PRT-14) 

[ORG4ENT2]: Até agora estamos só colocando umas tags para identificar cada 

objeto. 

Durante a entrevista foi possível investigar também como as organizações definem as atividades 

de implementação do objeto. 

[ORG2ENT1]: Quando a gente recebe um produto, a gente faz um primeiro sprint 

de análise. Nesse sprint a gente monta o diagrama de classes do objeto e cria o 

product backlog com as tarefas de cada sprint e a lista das classes que vão ser 

desenvolvidas. Põe as classes e tarefas no Xplanner e os desenvolvedores estimam o 

tempo de cada tarefa. Os próprios desenvolvedores também já colocam quem tem o 

perfil para desenvolver tal classe, tal atividade, tal função. Eles mesmos resolvem 

quem vai desenvolver o quê. 

Um dos entrevistados afirmou que uma das dificuldades da organização foi encontrar 

profissionais qualificados para o uso de ferramentas de autoria: 

[ORG3ENT1]: O projeto teve que contratar, porque só tinham duas pessoas com 

experiência nessa área (desenvolvimento com ferramentas de autoria). 

Uma possível solução para este problema é fazer com que os profissionais mais qualificados 

possam acompanhar outros com menos experiência neste tipo de desenvolvimento, como é feito 

pela Organização 2: 

[ORG2ENT1]: a gente usa “pair programming” parcialmente, não o todo tempo. A 

gente começa dividindo por duplas, mas depois que estão todos nivelados a gente 

separa. 

Reuso 
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Observamos que a criação de padrões de desenvolvimento pode facilitar bastante a 

implementação, já que possibilitam o reuso de diversos componentes na produção dos softwares 

posteriores: 

[ORG1ENT1]: Além da reutilização do código a gente também usa os modelos de 

layout da RIVED para todo objeto. (...) eles definem padrão de cor, de fonte, de 

nome dos arquivos, os botões para navegação no objeto e mais outras coisas. Tem 

também um modelo para fazer o Guia do Professor. 

[ORG4ENT1]: (...) reaproveita principalmente os códigos do formato das telas e 

dos botões, porque é quase igual para todos os objetos. (PRT-15) 

Avaliação do Software 

Sobre a avaliação dos softwares produzidos, quase todas as organizações afirmaram executar 

testes funcionais (Figura 5.10), ou seja, verificar se as funcionalidades do software estão 

condizentes com os requisitos especificados. Este tipo de teste é o mais comum na Engenharia de 

Software. Os testes de usabilidade também ganham importância no contexto dos softwares 

educativos e são executados por aproximadamente 75% das organizações que participaram da 

pesquisa. Na figura percebe-se ainda que tanto professores como alunos são bastante envolvidos nos 

testes de usabilidade, com o objetivo de receber as sugestões e implementá-las de modo a satisfazer 

as duas partes consistentes. 

 

Figura 5.10 - Fases e tipos de testes executados; Papéis envolvidos nos testes de usabilidade 
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Os testes com usuários finais possibilitam um feedback sobre diversos aspectos do software, tais 

como usabilidade, simplicidade, eficiência no aprendizado, etc. A forma mais apontada pelas 

organizações para executar esses testes é através de observação, como pode ser visto na Figura 5.11. 

O envolvimento dos usuários, alunos e professores, também foi citado nas entrevistas: 

[ORG1ENT1]: A gente treina os professores e leva o objeto para ser testado nas 

escolas e depois os alunos preenchem uma ficha de avaliação do objeto. (PRT-16) 

[ORG4ENT2]: Os professores escolhem um grupo de alunos para testar o objeto. 

Ainda com relação à avaliação dos softwares educativos, é importante verificar constantemente 

se os objetivos pedagógicos estão sendo atingidos de forma satisfatória. A maioria das organizações 

participantes da pesquisa afirmou avaliar todos os quesitos listados na questão (segundo gráfico da 

Figura 5.11). 

 

Figura 5.11 - Como são feitos os testes com usuários; Quesitos avaliados durante o desenvolvimento 

Durante as entrevistas os participantes foram questionados sobre como são feitas as avaliações 

dos objetos de aprendizagem. Um dos trechos é mostrado a seguir: 

 [ORG3ENT1]: (...) depois o professor revisou o objeto para ver se estava de acordo 

com o planejamento que ele fez. 

 [ORG4ENT2]: Fazemos (Arquiteto de software, Programador) uma reunião com o 

professor e o designer para validar a interface e o conteúdo do objeto. (PRT-17) 

A Organização 2 gerou uma espécie de checklist para verificar se os padrões estabelecidos pela 

organização e pelo cliente estão sendo seguidos corretamente na construção dos objetos de 

aprendizagem (PRT-18): 
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[ORG2ENT1]: A gente cria com base no documento enviado e verifica se os padrões 

já foram estabelecidos.. os padrões de fonte, padrão de navegação, tamanho de tela. 

Tem alguns padrões fixos que servem para qualquer um e tem uns particulares da 

regra de negócio de cada projeto que a gente acrescenta nos casos de teste. 

O representante da Organização 2 também relatou como é feito o controle dos problemas 

encontrados pelo cliente: 

[ORG2ENT1]: É feito pelo Mantis. Quando a gente termina uma sprint, o produto é 

levado ao cliente, ele avalia, faz todos os testes que eles acham necessário e 

reportam pelo Mantis todos os bugs que eles acharam. A gente avalia os bugs e 

entra em acordo com eles de como pode ser resolvido. 

Comunicação 

Na construção do survey, dedicamos uma seção para tratar exclusivamente das práticas 

relacionadas à comunicação nos projetos de desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Estes 

projetos são caracterizados pela multidisciplinaridade, ou seja, profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento trabalham em conjunto no desenvolvimento do produto. Esta particularidade pode 

provocar problemas no diálogo entre as equipes e, portanto, as metodologias de desenvolvimento de 

conteúdos educativos devem conter diretrizes para tentar assegurar que as informações sejam 

interpretadas corretamente por todos os integrantes. Geralmente essas diretrizes estão descritas em 

um Plano de Comunicação, artefato produzido por metade das organizações respondentes (ver 

Figura 5.12). (PRT-19) 

Os gráficos da figura também informam que a maioria das interações entre os diferentes times 

acontece na forma de reuniões e que em mais de 65% das organizações os membros de diferentes 

áreas de conhecimento compartilham o mesmo ambiente de trabalho. 

Na entrevista também dedicamos uma seção para entender como as organizações gerenciam a 

comunicação entre grupos de diferentes áreas de conhecimento dentro da metodologia de 

desenvolvimento. Inicialmente os entrevistados foram questionados se estes grupos dividem o 

mesmo ambiente de desenvolvimento: 

 [ORG1ENT1]: Não, o pessoal de computação fica em outro departamento, mas a 

gente tem reunião semanal. 

[ORG2ENT1]: Em geral não. A gente trabalha com equipes remotas. 
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[ORG4ENT1]: Isso, a gente trabalha no mesmo lugar. 

 

Figura 5.12 - Plano de comunicação entre membros de diferentes áreas de conhecimento 

Em alguns casos a transmissão do conteúdo educacional para a equipe de desenvolvimento pode 

ajudar na construção do objeto de aprendizagem. O grupo deve optar por um método que seja 

eficiente, de modo que o conteúdo possa ser bem entendido. Grande parcela das organizações 

declarou utilizar reuniões e e-mails (ver Figura 5.13). 

 

Figura 5.13 - Como o conteúdo educacional é passado para a equipe e como os problemas são reportados 

Os participantes da entrevista descreveram como ocorre essa transferência de conhecimento e 

quais os meios de comunicação estabelecidos na metodologia de desenvolvimento para o contato 

entre os profissionais de áreas diferentes: 
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[ORG1ENT1]: O conteúdo é repassado através das reuniões, mas a gente também 

usa a lista de e-mails e telefone para o caso de precisar tirar alguma dúvida ou 

precisar marcar alguma reunião extra. 

[ORG2ENT1]: Para passar o conteúdo a gente cria uma apostila e disponibiliza 

para todo o grupo. (...) os canais de contato com a equipe pedagógica são MSN, 

skype, telefone, e-mail e uma ferramenta de relatório (...) é uma ferramenta wiki que 

para cada projeto, para cada produto, a gente coloca a descrição geral dele, 

análises, ou seja, centraliza todos os documentos, todas as discussões e atas de 

reuniões. (PRT-20) 

Duas das organizações participantes da pesquisa destacaram uma estratégia simples para facilitar 

a comunicação entre os grupos de áreas distintas e até mesmo entre integrantes que desempenham o 

mesmo papel dentro do processo de desenvolvimento: 

[ORG5ENT2]: Criamos um mapa conceitual e um mapa navegacional e colamos 

aqui no ambiente de desenvolvimento para facilitar a visão da equipe e também para 

facilitar alguma explicação nas reuniões. 

[ORG2ENT1]: Aqui na sala tem um quadro branco que a gente sempre usa para 

discutir principalmente questões de programação e design. (PRT-21) 

O mapa navegacional apresenta um fluxo das telas do sistema, enquanto o mapa conceitual é 

uma visão gráfica do roteiro que apresenta os conceitos abordados pelo objeto de aprendizagem e 

possibilita uma visão macro de todo o cenário no qual os diversos contextos de aprendizagem 

podem ser utilizados pelo aluno.  

A última pergunta do survey relacionada à comunicação questiona como os problemas 

encontrados por pessoas de outras áreas de conhecimento são reportados para a equipe. No 

desenvolvimento de softwares tradicionais geralmente são utilizadas ferramentas específicas para o 

reporte de erros, porém o caráter multidisciplinar do desenvolvimento de objetos de aprendizagem 

muitas vezes exige o uso de outras técnicas, já que alguns integrantes podem ter dificuldades na 

utilização de tais ferramentas. Os meios mais citados pelas organizações para reportar os problemas 

encontrados foram através de e-mails e reuniões. Nas entrevistas os participantes também foram 

questionados: 
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[ORG2ENT1]: Exato, a gente fornece um treinamento. De forma abstrata qualquer 

pessoa entende o que é reportar um erro e dá um retorno e colocar as 

características, mas sempre fica um líder para fazer essa interface e filtrar os bugs, 

ver se tem algum duplicado ou mal entendido. Sempre tem uma pessoa responsável 

para gerenciar isso. (PRT-22) 

[ORG4ENT1]: Tem um fórum que todo mundo pode cadastrar algum problema que 

encontrou. 

Documentação para o usuário 

Algumas questões estavam relacionadas ao suporte documental que as organizações oferecem 

aos usuários. Os resultados estão representados na Figura 5.14. Metade das organizações que 

participaram da pesquisa produz um guia do professor e uma apostila com o conteúdo educacional 

abordado no software. Mais de 30% das organizações não responderam sobre as informações 

contidas nos documentos voltados para os usuários. Das organizações restantes, quase todas 

fornecem instruções sobre as funcionalidades do software e sobre os conhecimentos prévios 

necessários para boa assimilação do conteúdo. Alguns trechos das entrevistas fornecem um 

entendimento mais claro:  

 

Figura 5.14 - Documentação gerada para o usuário e informações contidas 

[ORG1ENT1]: A gente produz o Guia do Professor que tem uma lista de atividades 

que o aluno pode fazer antes de apresentar o conteúdo e umas discussões sobre o 

tema. 

[ORG3ENT1]: O professor fez um material para orientar os professores a usar o 

objeto de aprendizagem que tinha algumas sugestões de uso, exemplos e 

curiosidades sobre o assunto. 
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[ORG5ENT1]: Nós (especialista de conteúdo) produzimos as aulas com umas dicas 

de como os professores podem usar os jogos no ensino da disciplina. 

Uma das organizações também fornece um treinamento para os professores que utilizarão o 

objeto: 

[ORG4ENT1]: Fizemos o manual do usuário e o caderno de atividades. Esse 

material a gente disponibiliza pela Internet. Também tem os cursos de formação que 

são oferecidos para os professores para passar as instruções de uso e as aplicações 

práticas. (PRT-23) 

Os participantes também foram questionados sobre os papéis envolvidos na construção e 

avaliação dos documentos direcionados aos usuários. O papel do professor (usuário do software) foi 

bastante citado nas duas atividades e metade das organizações também envolvem o pedagogo, como 

pode ser visto na Figura 5.15.  

 

Figura 5.15 - Papéis envolvidos na construção e validação dos documentos 

Problemas 

A última seção do questionário trata sobre as dificuldades nos processos de desenvolvimento das 

organizações. Os participantes foram questionados sobre quais áreas do processo apresentam mais 

problemas. O resultado, ilustrado na Figura 5.16, mostra que as maiores dificuldades estão 

presentes na área de implementação, seguida de comunicação e definição de requisitos. 
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Figura 5.16 - Áreas do processo de desenvolvimento que mais apresentam problemas 

Ao final da entrevista perguntamos se os participantes percebiam algum ponto negativo no 

processo de construção dos objetos de aprendizagem da organização. Os entrevistados foram 

questionados também se, durante o tempo em que trabalham na organização, houve alguma 

mudança na metodologia de desenvolvimento e qual o impacto da mesma: 

 [ORG4ENT2]: Eu acho que faltou mais comunicação e uma definição mais clara 

do que tem que ser implementado, porque no final ainda aconteceram algumas 

discussões em torno do que foi imaginado e o que foi produzido. Então, agora 

estamos procurando integrar mais as equipes de trabalho. 

[ORG3ENT1]: Teve aquela questão no plano pedagógico que atrasou porque a 

gente não fez em conjunto com o professor desde o início, mas nesse projeto agora a 

gente já está fazendo. 

5.4. Considerações Finais 
Através das análises do questionário e das entrevistas, percebemos que as organizações adotam 

diferentes práticas dentro dos processos de desenvolvimento. Foi possível também identificar 

problemas práticos enfrentados por alguns fabricantes de objetos de aprendizagem e como esses 

mesmos problemas são solucionados por outras organizações. 

Podemos perceber também que vários fatores podem influenciar na definição da metodologia de 

desenvolvimento adotada pelas empresas, tais como o tipo de produto a ser desenvolvido, custo 

para implantação de determinadas práticas, qualificação dos funcionários, dentre outros. 
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A análise dos dados obtidos também possibilitou extrair boas práticas adotadas pelas 

organizações durante a construção dos materiais educacionais. Tais práticas são detalhadas no 

próximo capítulo. 
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66..  PPRRÁÁTTIICCAASS  DDEE  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

Este capítulo detalha as práticas indicadas no capítulo anterior, descrevendo o impacto no 

modelo de desenvolvimento. As práticas aqui descritas foram extraídas tanto dos dados coletados na 

pesquisa quanto da literatura sobre o desenvolvimento de materiais educacionais e podem resultar 

em melhorias em relação ao processo de desenvolvimento e ao produto desenvolvido. 

6.1. Práticas recomendadas 

6.1.1 Planejamento Pedagógico 

PRT-01: Antes da produção do objeto de aprendizagem propriamente dito, é recomendável fazer 

uma pesquisa sobre o tema que será tratado no objeto, em fontes diversas tais como livros didáticos, 

revistas e outros objetos.  

Benefícios: Esta pesquisa contribui para encontrar elementos que podem ser aproveitados para a 

construção do novo objeto e para investigar fundamentos teóricos e metodológicos que possibilitem 

a efetivação da proposta. 

Riscos: Caso as fontes de pesquisa não sejam confiáveis e amplamente aceitas, pode haver um 

impacto negativo no conteúdo a ser produzido. 

PRT-02: Durante o planejamento pedagógico é interessante aplicar a técnica de brainstorming com 

todas as equipes do desenvolvimento. 

Benefícios: Possibilita uma visão compartilhada e comum do objeto a ser construído, assim como 

permite que todos os membros possam sugerir mudanças e indicar as limitações do planejamento. A 

participação da equipe técnica no planejamento busca garantir que o conteúdo idealizado seja 

factível de ser implementado e o produto desenvolvido reflita de forma precisa o que foi modelado 

pela equipe pedagógica. 

Riscos: Caso o planejamento não seja feito em conjunto, problemas de integração estarão sujeitos a 

acontecer. 

PRT-03: É aconselhável também envolver alunos e professores no planejamento pedagógico, visto 

que as perspectivas e necessidades dos usuários podem contribuir no projeto.  
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Benefícios: Uma vez que os alunos e professores se vêem envolvidos em processos ativos de 

aprofundamento sobre os temas selecionados, sentem-se parte de uma comunidade de produtores de 

conhecimentos e não apenas consumidores. Esse sentimento lhes dá motivação para elaborar 

produtos cada vez mais complexos e sofisticados, usando sua própria linguagem, expressando-se 

numa mídia que lhes agrada [Nunes et al., 2006]. 

Riscos: Caso a participação de professores e alunos não seja feita de uma forma controlada, podem 

haver contradições nas sugestões e críticas, causando um impacto negativo no objeto a ser 

desenvolvido. Portanto, é importante que este envolvimento seja controlado por algum responsável 

da equipe de desenvolvimento, que tem o papel de avaliar as sugestões e críticas dos alunos e 

professores antes de incorporá-las ao desenvolvimento. 

PRT-04: Construir o roteiro de forma que possibilite um entendimento comum de toda a equipe. O 

roteiro deve ser elaborado em uma linguagem simples e clara, além de conter a seqüência de telas, 

animações e outros componentes do objeto de aprendizagem 

Benefícios: Orienta a equipe técnica, assim como reduz frustrações e o tempo de produção. 

Riscos: Não há riscos. 

PRT-05: Validar roteiro com profissionais da área de educação.  

Benefícios: Garante que a abordagem pedagógica planejada e o conteúdo a ser ensinado estejam 

bem representados no roteiro. 

Riscos: Não há riscos 

PRT-06: Utilizar recursos que tornem o conteúdo mais atraente e facilitem a aprendizagem dos 

alunos.  Uma das formas é propor desafios e explorar as idéias criativas. O uso das metáforas, como 

mostrado neste trabalho, também é um dos recursos utilizados para conseguir este resultado. A 

escolha da metáfora que melhor representará o tema a ser abordado é uma forma alternativa de se 

pensar a respeito de alguma coisa e facilitar o entendimento do conteúdo. 

Benefícios: Além de resultar em um produto de melhor qualidade, torna o planejamento pedagógico 

mais interessante e agradável. 

Riscos: Sobrecarregar o material com tais recursos e desviar do objetivo principal do objeto de 

aprendizagem. 

PRT-07: É importante utilizar recursos que criem uma identificação com o usuário, atentando para 

questões como idade, sexo, censura, cultura e outros. 

Benefícios: Adéqua o projeto instrucional ao público-alvo do objeto de aprendizagem. 
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Riscos: Ao tentar criar uma identificação com o público-alvo, o projeto instrucional pode ficar 

excessivamente limitado e, portanto, excluir alguns potenciais usuários. 

6.1.2 Engenharia de Requisitos 

PRT-08: Envolver usuários no levantamento dos requisitos do objeto de aprendizagem. Uma forma 

de obter esse envolvimento é através de entrevistas com o público-alvo daquele objeto. É 

interessante explicar o planejamento do conteúdo aos entrevistados e registrar as críticas e sugestões 

recebidas, assim como questioná-los se o uso do objeto de aprendizagem ofereceria algum benefício 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Benefícios: As informações coletadas poderão servir de base para a documentação dos requisitos. 

Riscos: Caso o envolvimento não seja feito de uma forma controlada e as informações recebidas 

não sejam analisadas cuidadosamente, é possível que haja muitos conflitos e repetições nos 

requisitos. 

PRT-09: A identificação dos requisitos e das restrições do desenvolvimento deverá ser 

desempenhada por todos os membros da equipe, ainda que os especialistas sobre o tema a ser 

desenvolvido sejam os educadores e os alunos. Cada membro poderá opinar sobre restrições ou 

limitações no processo de desenvolvimento. É importante que os requisitos e as restrições 

identificados estejam documentados em linguagem natural, apresentando as características gerais do 

software a ser desenvolvido. 

Benefícios: A importância da participação dos demais membros da equipe nesta fase do 

desenvolvimento se explica pela necessidade de nivelamento da compreensão de todos sobre o tema 

a ser abordado. 

Riscos: Não há riscos. 

PRT-24: Construir a Matriz de Rastreabilidade e o Glossário. Apesar de poucas organizações que 

participaram desta pesquisa terem afirmado produzir tais documentos, os mesmos ganham 

importância significativa no contexto do desenvolvimento de objetos educacionais.  

Benefícios: A Matriz de Rastreabilidade pode ser usada para mapear as diretrizes do planejamento 

pedagógico em requisitos do software e casos de uso, que são artefatos mais utilizados e 

compreensíveis pela equipe técnica. Já o Glossário pode auxiliar na comunicação entre as equipes 

de diferentes áreas de conhecimento, contendo os termos específicos usados por cada uma das 

equipes. 

Riscos: Não há riscos. 
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PRT-25: Apesar de quase nenhuma das organizações participantes da pesquisa definir o papel do 

escritor técnico, é importante revisar exaustivamente os aspectos de escrita, gramática e coerência 

dos textos dos objetos produzidos. 

Benefícios: Maior qualidade do material produzido. 

Riscos: O não entendimento de alguns termos específicos por parte da equipe técnica pode resultar 

em problemas relacionados a esses aspectos. 

6.1.3 Design da Interação 

PRT-10: Gerar protótipos e validá-los com as equipes pedagógica e técnica. É crucial a 

participação dos três grupos no processo de elaboração das interfaces, pois esta cooperação das 

partes minimiza os erros e facilita a construção do objeto de aprendizagem.  

Benefícios: A dificuldade em visualizar um produto de software por grande parte dos profissionais 

de educação faz com o que a utilização de protótipos seja de grande importância, uma vez que 

propicia o aprimoramento e debate de aspectos pedagógicos e técnicos do software [Benitti et al., 

2005]. Além disso, para os educadores os protótipos permitem melhor entendimento e visualização, 

uma vez que os mesmos mantêm constante contato com o produto, aumentado assim, a participação 

e as contribuições em aspectos como funcionalidade, usabilidade, performance e potencial 

pedagógico. 

Riscos: A divergência entre as visões dos grupos envolvidos pode impactar no tempo de 

desenvolvimento. 

PRT-11: É recomendável que os protótipos iniciais do objeto de aprendizagem sejam elaborados 

em formato simples. 

Benefícios: Durante os testes e validações podem ser facilmente alterados e reapresentados, o que 

acelera o processo de construção da interface. 

Riscos: Não há riscos. 

PRT-12: O projeto de interface no desenvolvimento de objetos de aprendizagem deve ser muito 

criterioso, pois tem impacto direto no aprendizado. Portanto, é necessário fazer com que a interface 

seja a mais compreensível possível, e adequada ao público-alvo, devendo-se evitar uma sobrecarga 

de informações. Também devem ser considerados aspectos como formato de textos e figuras dentro 

do objeto, cores adequadas e disposição dos elementos da interface. 

Benefícios: O projeto de uma interface simples e clara permite que os alunos concentrem-se em 

entender o conteúdo que está sendo passado, e não em como usar o objeto. 
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Riscos: A interface deve conter apenas os elementos necessários para atingir o objetivo educacional 

do objeto, pois a sobrecarga de informações pode fazer com que os usuários sintam-se confusos, 

distraídos ou mesmo perdidos. 

PRT-13: Executar testes de usabilidade com usuários. É importante que professores e alunos sejam 

envolvidos nos testes de usabilidade do objeto, já que muitos profissionais de Educação têm 

dificuldade na manipulação de ferramentas computacionais. 

Benefícios: Permite que a interface esteja mais funcional e adequada para os usuários dos objetos 

de aprendizagem. 

Riscos: Dependendo da forma como são feitos os testes de usabilidade, pode-se ocupar muito 

tempo com esta atividade. 

6.1.4 Aspectos Técnicos 

PRT-14: Adotar um padrão de metadados para classificar e armazenar os objetos de aprendizagem 

produzidos.  

Benefícios: Permite uma maior facilidade nas buscas dos objetos.  

Riscos: Não há riscos. 

6.1.5 Reuso 

PRT-15: Definir um padrão para o layout dos objetos, de forma que possa ser reutilizado em todos 

os objetos construídos. Aspectos como cores, botões, fontes, nomeação de arquivos e resolução de 

imagens e vídeos devem, quando possível, ser padronizados.  

Benefícios: Os usuários aprenderão a usar mais rapidamente o objeto se, após navegar em algumas 

telas, sentirem confiança que os controles e informações estarão sempre presentes no mesmo lugar. 

Riscos: Caso os padrões adotados não sejam bem projetados, testados e aceitos, impactarão 

negativamente nos objetos que os usarem. 

6.1.6 Avaliação do Software 

PRT-16: Se possível, é importante realizar a avaliação do objeto de aprendizagem no ambiente em 

que será utilizado, envolvendo uma amostra que caracterize o público alvo. O foco desta atividade é 

voltado ao uso do software educacional pelos alunos, estando centrado em dois focos: (i) validação, 

no qual são analisados aspectos como funcionalidade, usabilidade, confiabilidade e eficiência do 

software e (ii) avaliação, voltada aos objetivos de aprendizagem propostos na etapa de concepção 
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[Benitti et al., 2005]. Também é importante distribuir para os usuários um questionário sobre a 

avaliação do objeto assim como um espaço para sugestões e críticas. 

Benefícios: Validar o uso do objeto de aprendizagem exatamente da forma que ele será aplicado. 

Riscos: Não há riscos. 

PRT-17: Validar constantemente todo o produto com a equipe pedagógica.  

Benefícios: Garantir que as diretrizes pedagógicas planejadas foram preservadas durante o 

desenvolvimento. 

Riscos: Não há riscos. 

PRT-18: Utilizar um checklist para verificar se todos os padrões adotados estão sendo seguidos. O 

checklist também pode contemplar outros itens específicos do objeto de aprendizagem que está 

sendo construído. 

Benefícios: Acelerar os testes/auditorias no desenvolvimento. 

Riscos: Não há riscos. 

6.1.7 Comunicação 

PRT-19: Construir um plano de comunicação e documentar como as informações vão ser 

repassadas entre os papéis e áreas de processo do desenvolvimento e quais os meios de contato 

entre membros da equipe em ocasiões distintas. 

Benefícios: Facilitar a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e equipes de áreas de 

conhecimento diferentes. 

Riscos: Não há riscos. 

PRT-20: É interessante disponibilizar uma ferramenta online e de fácil acesso para comunicação 

dos membros, incluindo clientes e usuários (professores e alunos). Trata-se de um repositório de 

fontes de informação sobre as atividades que estão desenvolvendo, status, necessidades, trocas de 

idéias, etc. Estas ferramentas podem ser síncronas ou assíncronas. 

Benefícios: Maior eficiência na comunicação (mais um canal de comunicação disponibilizado) da 

equipe de desenvolvimento, além de também ter um registro de todas as informações trocadas. 

Riscos: É importante ressaltar que a comunicação via papel ou digital não substitui uma reunião 

presencial entre os membros, onde todos podem opinar e indicar soluções para os problemas. Outro 

risco é algum membro deixar de colocar alguma informação por não saber usar a ferramenta. 
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PRT-21: Fixar no ambiente de desenvolvimento os mapas conceituais e navegacionais do objeto de 

aprendizagem a ser construído. Um quadro branco também pode ser utilizado para este mesmo fim. 

Benefícios: Esta prática pode facilitar o entendimento comum da equipe sobre o conteúdo e ajudar 

na discussão sobre pontos específicos do objeto entre os membros da equipe. 

Riscos: Não há riscos. 

PRT-22: Nomear um responsável para auxiliar a equipe pedagógica com o uso de ferramentas 

computacionais.  

Benefícios: Algumas vezes é necessário que profissionais de outras áreas de conhecimento usem 

ferramentas computacionais durante o desenvolvimento do objeto de aprendizagem, como editores 

de texto, ferramentas de comunicação, ferramentas de cadastro de erros, entre outras. Portanto, é 

interessante que exista uma pessoa da equipe técnica capaz de auxiliá-los em eventuais dificuldades. 

Riscos: Não há riscos. 

6.1.8 Documentação do Usuário 

PRT-23: Se possível, fornecer treinamento para os usuários do objeto de aprendizagem, assim 

como uma documentação completa sobre o uso do objeto, contendo planos de aulas, curiosidades, 

dicas e outros elementos.  

Benefícios: Facilita o processo de ensino e aprendizagem. 

Riscos: Não há riscos. 

6.2. Considerações Finais 
As práticas extraídas através das análises realizadas no capítulo anterior foram descritas com 

mais detalhes, destacando seus benefícios, riscos e como podem ser executadas dentro do processo 

de desenvolvimento. 

No próximo capítulo, apresentamos as conclusões do trabalho, assim como as contribuições e os 

trabalhos futuros. 
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77..  
CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Com o avanço da Tecnologia da Informação, alguns alunos e profissionais da área de Educação, 

como professores e pedagogos, sentem dificuldade em utilizar de forma eficaz as ferramentas 

computacionais voltadas para o ensino e aprendizagem. Em contrapartida, os profissionais de 

informática têm dificuldades em tratar questões cognitivas e instrucionais fundamentais em 

ferramentas desenvolvidas para fins educativos. 

A literatura apresentada nos capítulos iniciais deste trabalho revela que a Informática na 

Educação pode ter uma contribuição relevante no processo de ensino e aprendizagem. Dentre os 

mecanismos tecnológicos utilizados para mediar este processo, destacam-se os objetos de 

aprendizagem. Com o aparecimento deste conceito, surgiu também a necessidade de modelos para o 

desenvolvimento de materiais educativos que contenham uma abordagem pedagógica suportada por 

recursos computacionais. Tais modelos diferem dos processos de desenvolvimento de softwares 

tradicionais devido ao caráter diferenciado dos objetos de aprendizagem, pois, além dos aspectos 

computacionais, a construção destes objetos deve considerar também os aspectos pedagógicos, 

assim como ergonômicos e colaborativos. 

Outro fator motivacional para o desenvolvimento deste trabalho é a carência de uma metodologia 

eficaz para a construção de objetos de aprendizagem. Portanto, este trabalho teve como objetivo 

identificar aspectos de metodologias de concepção de objetos de aprendizagem e avaliar como tais 

aspectos contribuem no desenvolvimento de softwares educacionais, procurando diminuir a 

distância entre os profissionais de Educação e Informática. Para isso, utilizamos técnicas da 

pesquisa qualitativa e quantitativa a fim de entender como os fabricantes de objetos de 

aprendizagem nacionais constroem os materiais educativos e quais os problemas recorrentes neste 

tipo de desenvolvimento. A pesquisa realizada e apresentada neste trabalho permitiu a derivação de 

práticas recomendáveis no processo de desenvolvimento de conteúdos educacionais.  

7.1. Contribuições 
Os dados coletados neste trabalho foram utilizados para propor práticas de desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem. Devemos destacar que os resultados desse estudo também foram apoiados 
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na literatura apresentada, o que permitiu uma maior segurança na proposição das práticas 

recomendadas. 

Espera-se que estas práticas de desenvolvimento contribuam no que diz respeito à concepção de 

softwares educacionais, uma vez que as práticas sugeridas foram baseadas em experiências práticas 

de fabricantes nacionais de objetos de aprendizagem 

Evidenciados estes aspectos, o presente trabalho tem como principais contribuições: 

• Identificação dos perfis de fabricantes nacionais de objetos de aprendizagem. 

• Identificação das necessidades de equipes de desenvolvimento multidisciplinares. 

• Relacionamento de práticas sugeridas na literatura, ou adotadas em algumas organizações, 

que podem solucionar problemas práticos mencionados durante a pesquisa. 

• Compilação de práticas de desenvolvimento que visam contribuir para a melhoria do 

processo de construção de materiais educacionais.  

7.2. Limitações 
Por não haver uma listagem official dos fabricantes nacionais de objetos de aprendizagem, não 

podemos garantir que a amostra utilizada neste trabalho é representativa. Portanto, generalizações 

deste estudo merecem um maior aprofundamento. 

Outro aspecto que deve ser considerado é o envolvimento pessoal do autor no processo das 

entrevistas semi-estruturadas e na análise dos dados obtidos. Fator esse que sempre terá influências, 

mesmo com todos os cuidados tomados em buscar uma postura o mais isenta possível na 

apresentação dos resultados. 

Como não era objetivo deste trabalho, não foram aprofundados os estudos sobre os métodos de 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem propostos na literatura. 

7.3. Trabalhos Futuros 
Como trabalhos a serem realizados, citamos: 

• Divulgação dos resultados obtidos no trabalho, tanto para os fabricantes de objetos de 

aprendizagem como para a comunidade científica, através de relatórios e artigos. 

• Aumentar o universo de pesquisa, abrangendo organizações de âmbito internacional. 

• Construir um modelo de desenvolvimento contemplando as práticas identificadas na 

pesquisa. 
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• Validar o modelo proposto através de sua aplicação em organizações de desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  AA..  
QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  SSOOBBRREE  OO  

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  
OOBBJJEETTOOSS  DDEE  

AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  
PESQUISA DE CAMPO PARA DISSERTAÇÃO 

 
ANÁLISE DE METODOLOGIAS PARA CONCEPÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
Nome: _____________________________________________________________. 
 
E-mail:_____________________________________________________________. 
 
Cargo: _____________________________________________________________. 
 
Nome da Empresa: ___________________________________________________. 
 
Estado: __________________. Cidade: __________________________________. 
 
Porte da Empresa: (    ) Micro   (    ) Pequena   (    ) Média  (    ) Grande 
 
 

 
QUESTIONÁRIO 

 
PERFIL DO RESPONDENTE 

 
1. Qual o seu nível de escolaridade? 
 

 Ensino médio incompleto 
 Ensino médio completo 
 Superior incompleto 
 Superior completo 
 Pós Graduação / MBA / Especialização 
 Mestrado 
 Doutorado 

 
2. Qual a sua área acadêmica? 
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___________________________________________________________________. 
 
3. Quais os papéis que você exerce dentro do processo de desenvolvimento da empresa? 
 

 Pedagogo 
 Psicólogo 
 Professor (usuário do software) 
 Aluno (usuário do software) 
 Designer Instrucional 
 Designer Gráfico 
 Roteirista 
 Especialista de Usabilidade 

 Escritor Técnico 
 Especialista do Conteúdo 
 Analista de Requisitos 
 Programador 
 Gerente de Projeto 
 Analista de Testes 
 Arquiteto de Software 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
4. Há quanto tempo você atua na função atual? 
 

 Menos de um ano 
 Entre um e três anos 
 Mais de três anos 

 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 
 
5. O processo de desenvolvimento da empresa foi baseado em quais modelos? 
 

 RUP – Rational Unified Process 
 XP – Extreme Programming 
 MSF – Microsoft Solutions Framework 
 PRO .NET 
 LCD – Design Centrado no Aprendiz 
 MAQSEI – Metodologia para Avaliação da Qualidade de Software Educacional 

Infantil 
 Não foi baseado em nenhum modelo 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
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6. Acerca do desenvolvimento dos produtos da empresa: 

 
 A empresa produz softwares apenas sob demanda de clientes 
 A empresa produz softwares próprios para venda no mercado 
 Sem resposta 

 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 
 
7. Quanto ao planejamento pedagógico dos softwares produzidos: 
 

 Os objetivos do curso são definidos 
 Há um planejamento dos métodos instrucionais (cores, figuras, animações, 

vídeo, áudio, etc.) que serão utilizados no software 
 O público-alvo é definido 
 Os mecanismos de interação com o usuário e feedback são definidos 
 É feita uma roteirização do conteúdo 
 Softwares semelhantes são previamente analisados com relação ao design 

pedagógico 
 O planejamento do conteúdo leva em consideração a Carga cognitiva 

(quantidade e distribuição de informações apresentadas por vez) 
 O planejamento do conteúdo leva em consideração a veracidade do conteúdo 

científico 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 

 
8. Quais os papéis que participam da fase de planejamento pedagógico do 

software?  
 Pedagogo 
 Psicólogo 
 Professor (usuário do software) 
 Aluno (usuário do software) 
 Designer Instrucional 
 Designer Gráfico 
 Roteirista 
 Especialista de Usabilidade 

 Escritor Técnico 
 Especialista do Conteúdo 
 Analista de Requisitos 
 Programador 
 Gerente de Projeto 
 Analista de Testes 
 Arquiteto de Software 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
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ENGENHARIA DE REQUISITOS 
 
9. As seguintes técnicas são utilizadas para o levantamento e especificação de 

requisitos dos softwares: 
 

 Cenários 
 Casos de Uso 
 Viewpoints 
 Entrevistas 
 Questionários 
 Etnografia 
 Brainstorming 
 Reuso de requisitos de softwares semelhantes 
 Prototipagem 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
10. Durante a fase de requisitos, os seguintes documentos são gerados: 
 

 Documento de requisitos 
 Especificação de Casos de Uso 
 Glossário 
 Matriz de rastreabilidade 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
11. Durante a fase de requisitos, as seguintes técnicas de validação de requisitos são 

utilizadas: 
 

 Revisões (análise manual dos requisitos) 
 Prototipação 
 Geração de Casos de Teste 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
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Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
12. Durante a validação dos requisitos, os seguintes aspectos são analisados: 
 

 Verificação de requisitos desnecessários 
 Verificação de requisitos ambíguos 
 Verificação da consistência dos requisitos 
 Verificação de conflitos entre os requisitos 
 Verificação se os requisitos são passíveis de testes 
 Nenhum 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
13. Quais papéis participam da validação dos requisitos? 
 

 Pedagogo 
 Psicólogo 
 Professor (usuário do software) 
 Aluno (usuário do software) 
 Designer Instrucional 
 Designer Gráfico 
 Roteirista 
 Especialista de Usabilidade 

 Escritor Técnico 
 Especialista do Conteúdo 
 Analista de Requisitos 
 Programador 
 Gerente de Projeto 
 Analista de Testes 
 Arquiteto de Software 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
 
 
DESIGN DA INTERAÇÃO 
 
14. Quanto ao design dos softwares: 
 

 São feitos protótipos das telas do sistema antes da implementação 
 Os protótipos são avaliados antes da implementação 
 É feita a diagramação do conteúdo 
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 Softwares semelhantes são previamente analisados com relação ao design 
 O layout e estética de cada tela são avaliados constantemente 
 Sem resposta 

 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
15. Quais as técnicas de prototipagem utilizadas no desenvolvimento? 
 

 Storyboard 
 Protótipo em papel 
 Prototipagem rápida 
 Prototipagem evolutiva 
 Não sei 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
16. Os softwares produzidos adotam quais padrões técnicos? 
 

 IEEE LOM – Learning Object Metadata 
 IMS-LD (Learning Design) 
 IMS-LIP (Learner Information Package) 
 IMS-QTI (Question & Test) 
 IMS-CP (Content Package) 
 SCORM – Sharable Content Object Reference Model 
 ARIADNE - Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution 

Networks for Europe 
 Não sei 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
AVALIAÇÃO DO SOFTWARE 
 
17. Quanto os tipos de testes feitos durante o desenvolvimento dos softwares 

educacionais: 
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 Testes funcionais 
 Testes de desempenho 
 Testes de confiabilidade 
 Testes de usabilidade 
 Não é executado nenhum tipo de teste 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
18. Em quais fases os testes assinalados acima são executados? 
 

 Definição de requisitos 
 Análise 
 Prototipagem 
 Projeto 
 Implementação 
 Testes (Testes finais após a implementação dos requisitos) 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
19. Quais os papéis que participam dos testes de usabilidade? 
 

 Pedagogo 
 Psicólogo 
 Professor (usuário do software) 
 Aluno (usuário do software) 
 Designer Instrucional 
 Designer Gráfico 
 Roteirista 
 Especialista de Usabilidade 

 Escritor Técnico 
 Especialista do Conteúdo 
 Analista de Requisitos 
 Programador 
 Gerente de Projeto 
 Analista de Testes 
 Arquiteto de Software 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
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20. Os testes que envolvem os usuários finais são feitos de que forma? 
 

 Através de observação 
 Através de questionários 
 Através de entrevistas 
 Não são feitos testes com usuários finais 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
21. Durante todo o desenvolvimento os seguintes quesitos são avaliados: 
 

 Objetivos específicos de cada parte do software 
 Seqüência de telas 
 Conteúdo específico de cada tela 
 Textos, ilustrações, animações, vídeos, etc. 
 Adequação do conteúdo ao público-alvo 
 Nenhum 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
COMUNICAÇÃO 
 
22. Como se dá a comunicação entre membros de diferentes áreas de conhecimento? 
 

 Através de material impresso 
 Através de reuniões 
 Através de entrevistas 
 Através de e-mails 
 Através de ferramentas de mensagens instantâneas 
 Através de conversas informais 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________. 
 
23. Os membros de diferentes áreas de conhecimento compartilham o mesmo 

ambiente de trabalho? 
 

 Sim     Não     Sem resposta 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
24. Como o conteúdo educacional do software é passado para a equipe de 

desenvolvimento? 
 

 Através de material impresso 
 Através de reuniões 
 Através de entrevistas 
 Através de e-mails 
 Através de ferramentas de mensagens instantâneas 
 Através de conversas informais registradas por profissionais da engenharia de 

software 
 Não sei 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
25. Como os problemas encontrados por pessoas de outras áreas são reportados para 

a equipe desenvolvimento? 
 

 Através de uma ferramenta para cadastro de erros 
 Através de reuniões 
 Através de e-mails 
 Através de ferramentas de mensagens instantâneas 
 Através de conversas informais registradas por um profissional de engenharia de 

software 
 Não sei 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
26. É gerado um plano de comunicação para a equipe de desenvolvimento? 
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 Sim         Não       Sem resposta 

 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
DOCUMENTAÇÃO PARA O USUÁRIO 
 
27. Quais documentos direcionados ao usuário são gerados durante o 

desenvolvimento dos softwares? 
 

 Apostila do conteúdo 
 Guia do professor 
 Manual do usuário 
 Ajuda online 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
28. Quais papéis participam da construção desses documentos? 
 

 Pedagogo 
 Psicólogo 
 Professor (usuário do software) 
 Aluno (usuário do software) 
 Designer Instrucional 
 Designer Gráfico 
 Roteirista 
 Especialista de Usabilidade 

 Escritor Técnico 
 Especialista do Conteúdo 
 Analista de Requisitos 
 Programador 
 Gerente de Projeto 
 Analista de Testes 
 Arquiteto de Software 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
29. Quais papéis participam da avaliação desses documentos? 
 

 Pedagogo 
 Psicólogo 
 Professor (usuário do software) 
 Aluno (usuário do software) 

 Designer Instrucional 
 Designer Gráfico 
 Roteirista 
 Especialista de Usabilidade 
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 Escritor Técnico 
 Especialista do Conteúdo 
 Analista de Requisitos 
 Programador 

 Gerente de Projeto 
 Analista de Testes 
 Arquiteto de Software 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
30. Os documentos de ajuda/manual para o usuário contêm instruções sobre: 
 

 Instalação 
 Funcionalidades 
 Pré-requisitos do sistema para instalação do software 
 Conteúdo educacional abordado no software 
 Conhecimentos prévios necessários para assimilação do conteúdo 
 Nenhum 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
31. Os documentos gerados no desenvolvimento são disponibilizados para toda a 

equipe? 
 

 Sim         Não       Sem resposta 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
 
 
 
PROBLEMAS 
 
32. Cite cinco palavras-chave associadas aos principais problemas no 

desenvolvimento dos softwares educacionais. 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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33. Quais áreas do processo de desenvolvimento apresentam mais problemas? 
 

 Definição de requisitos 
 Análise 
 Prototipagem 
 Projeto 
 Implementação 
 Gerência 
 Comunicação 
 Testes 
 Sem resposta 

 
Outros: 
___________________________________________________________________. 
 
Comentários:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  BB..  
TTEERRMMOO  DDEE  

CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO  
Análise de metodologias de concepção de objetos de aprendizagem 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Obs.: Antes de iniciar o questionário é necessário ler esse termo de consentimento 
livre e esclarecido.  

1) Está é uma pesquisa, sem fins lucrativos, com o objetivo de analisar metodologias 
de concepção de objetos de aprendizagem para a conclusão do mestrado de Rogério 
Trévia Nibon. 

2) A sua participação é fundamental e de grande valia para o estudo. Os respondentes 
contarão com acesso aos resultados da pesquisa, podendo utilizá-los de forma 
proveitosa para melhorar o desenvolvimento dos softwares educacionais produzidos. 

3) A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 

4) Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores, 
responsáveis por este estudo, Rogério Trévia Nibon e Prof. Dr. Alex Sandro Gomes, 
ou com a instituição onde tal estudo é aplicado, sendo essa o Centro de Informática 
da Universidade Federal de Pernambuco.  

5) As questões podem ser preenchidas por qualquer pessoa que trabalhe em uma 
empresa que construa softwares educativos. 

6) As questões envolvem diferentes áreas do desenvolvimento de software. Caso as
questões de um determinado grupo não sejam do seu conhecimento, você pode 
marcar a opção "Sem resposta". 

7) Os benefícios relacionados com a sua participação estão ligados a contribuição 
para a avaliação do trabalho de mestrado proposto e um ganho, tendo esse como 
sendo um material que poderá ser referenciado no ambiente de pesquisa. 

8) As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais, assegurando 
que o sigilo sobre sua participação e sobre informações pessoais, como seu nome, 
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serão preservados. 

9) Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. As 
informações coletadas não estarão vinculadas à sua identidade.  

10) Abaixo seguem informações constando o telefone e o endereço de onde encontrar 
os pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 
ou a qualquer momento após a participação no estudo. 

Prof. Dr. Alex Sandro Gomes  Rogério Trévia Nibon 
Email: asg@cin.ufpe.br  Email: rtn2@cin.ufpe.br 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Centro de Informática 
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Cid. Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901 

Fone PABX: (81) 2126.8000 / Fax: (81) 2126.8029 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  CC..  
CCOONNTTAATTOOSS  

EESSTTAABBEELLEECCIIDDOOSS  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E-MAIL ENVIADO PARA ORGANIZAÇÕES 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Olá, 
 
Gostaria de convidar os membros desta empresa a participarem de uma pesquisa 
acadêmica que faz parte do meu projeto de dissertação de mestrado na Universidade 
Federal de Pernambuco. Esta pesquisa visa analisar metodologias de concepção de 
objetos de aprendizagem. Estamos procurando entrar em contato com integrantes de 
empresas nacionais que desenvolvem qualquer tipo de software educativo. Caso você 
não se encaixe nesse perfil, por favor desconsidere esta mensagem. 
 
Para participar da pesquisa, basta responder o questionário do link abaixo: 
http://www.brenomachado.org/learningObjs/index.php?sid=16746&lang=pt-BR 
 
É interessante que esse questionário possa ser respondido por membros que exerçam 
diferentes funções (tanto profissionais de TI, como profissionais da área de educação, 
pedagogia e até mesmo alunos) dentro da empresa, para que o trabalho possa ser 
enriquecido e a metodologia desta organização seja analisada sob várias perspectivas. 
Portanto, peço que encaminhe este questionário para outros profissionais dentro da 
empresa. 
 
Os respondentes contarão com acesso aos resultados desta pesquisa, podendo utilizá-
los de forma proveitosa para melhorar o desenvolvimento dos softwares educacionais 
produzidos. 
 
Obs: Para preencher o questionário é necessário registrar-se (apenas preencher um 
nome e endereço de e-mail para controle de preenchimento). Estes dados não serão 
utilizados para qualquer finalidade de identificação dos respondentes. Caso você não 
queira responder o questionário de uma única vez, pode salvar suas respostas e 
retornar posteriormente. 
 
Desde já agradeço, 
 
Rogério Trévia Nibon. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E-MAIL ENVIADO PARA LISTAS DE E-MAILS RELACIONADAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prezados colegas, 
 
Estou fazendo uma pesquisa acadêmica que faz parte do meu projeto de dissertação de 
mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Esta pesquisa visa analisar 
metodologias de concepção de objetos de aprendizagem e o público-alvo são 
integrantes de empresas nacionais que desenvolvem qualquer tipo de software 
educativo.  
 
É interessante que esse questionário possa ser respondido por membros que exerçam 
diferentes funções (tanto profissionais de TI, como profissionais da área de educação, 
pedagogia e até mesmo alunos) dentro do processo de desenvolvimento da empresa, 
para que o trabalho possa ser enriquecido e as metodologias das organizações sejam 
analisadas sob várias perspectivas. Portanto, peço que também encaminhem esta 
pesquisa para outras pessoas que se encaixem nesse perfil. 
 
Para participar da pesquisa, basta responder o questionário do link abaixo: 
http://www.brenomachado.org/learningObjs/index.php?sid=16746&lang=pt-BR 
 
Os respondentes contarão com acesso aos resultados desta pesquisa, podendo utilizá-
los de forma proveitosa para melhorar o desenvolvimento dos softwares educacionais 
produzidos. 
 
Obs: Para preencher o questionário é necessário registrar-se (apenas preencher um 
nome e endereço de e-mail para controle de preenchimento). Estes dados não serão 
utilizados para qualquer finalidade de identificação dos respondentes. Caso você não 
queira responder o questionário de uma única vez, pode salvar suas respostas e 
retornar posteriormente. 
 
Desde já agradeço, 
 
Rogério Trévia Nibon. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LEMBRETE 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Olá, 
 
Obrigado por responder o questionário sobre Objetos de Aprendizagem! 
 
Através da análise de suas respostas, verificamos que sua organização possui um 
perfil bastante interessante para nossa pesquisa e, portanto, gostaríamos de pedir sua 
colaboração para divulgar o questionário para outros membros desta organização (se 
possível, para pessoas que exerçam papéis distintos), de modo que o trabalho possa 
ser enriquecido e a metodologia de desenvolvimento utilizada seja analisada sob 
diferentes perspectivas. 
 
O link do questionário é: 
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http://www.brenomachado.org/learningObjs/index.php?sid=16746&lang=pt-BR 
 
Atenciosamente, 
 
Rogério Nibon 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LEMBRETE 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Caro (a) {NOME}, 
 
Recentemente nós lhe convidamos para participar de um questionário. Desejamos 
lembrá-lo que o questionário ainda está disponível se você desejar completá-lo. O 
título do Questionário é: "Análise de metodologias de concepção de objetos de 
aprendizagem". Para participar, por favor utilize o link abaixo. 
Atenciosamente, 
 
Rogério Nibon (rtn2@cin.ufpe.br) 
 
Clique no link para responder o questionário: {SURVEYURL} 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  DD..  
EENNTTRREEVVIISSTTAA  SSEEMMII--

EESSTTRRUUTTUURRAADDAA  
Observação: as entrevistas foram feitas de maneira semi-estruturada, ou seja, 

primeiramente foram feitas perguntas não estruturadas, havendo uma maior 

estruturação no decorrer da entrevista. As entrevistas também foram diferenciadas 

dependendo dos papéis dos entrevistados no processo de desenvolvimento e do perfil 

das organizações, obtido através das respostas do survey. Portanto, este apêndice 

consta apenas das questões aplicáveis a todas as entrevistas: 

1. A organização possui um processo de desenvolvimento definido? 

2. Se possível, explique resumidamente o processo de desenvolvimento. 

3. Quais as atividades que você desempenha dentro do processo de 

desenvolvimento? 

4. O processo é documentado e disponibilizado para toda a equipe de 

desenvolvimento? 

5. Há envolvimento de usuários no processo de desenvolvimento? Como 

acontece? 

6. Qual a estrutura da equipe de desenvolvimento? 

7. Há alguma prática adotada no planejamento pedagógico que você acha que é 

interessante destacar no processo de desenvolvimento? Quais os benefícios 

desta prática? 

8. Qual a fonte de dados de onde os requisitos são extraídos? 

9. Os testes finais do software envolvem a equipe pedagógica? 
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10. Quais os principais problemas que você percebe no processo de 

desenvolvimento? Como você acha que este problema poderia ser 

solucionado? 

11. Durante o tempo que você trabalha na organização houve alguma mudança no 

processo? Qual? Por quê? Quais as vantagens e desvantagens? 



 

 




