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RESUMO

A educação a distância é uma modalidade de ensino que vem crescendo em todo
mundo, devido à sua capacidade de minimizar problemas de tempo e localização
geográfica. Dessa forma, vários métodos e técnicas de ensino a distância vêm
sendo estudadas e criadas para aprimorar e potencializar ao máximo o processo de
aprendizagem por parte dos alunos.
Este trabalho apresenta uma solução para o acesso a objetos de aprendizagem por
meio de dispositivos móveis e a sua integração em ambientes virtuais de ensino a
distância, tendo como objeto de estudo o AMADEUS. Nesta solução, foi definida e
implementada uma arquitetura que pode ser integrada aos referidos sistemas.
Através dessa arquitetura, professores poderão adicionar objetos de aprendizagem
à pratica docente e alunos poderão acessá-los em qualquer lugar e a qualquer
momento por meio de

seus dispositivos móveis, garantindo, dessa forma, um

aprendizado interativo, atraente e divertido.

Palavras-chave: Educação a distância, Objetos de Aprendizagem, Mobile Learning.

ABSTRACT
The Distance Education is a teaching methodology which is growing world wide
due to its capacity of minimizing time and location problems. Because of it, many
mobile learning methods and techniques have been created and developed to
maximize the students learning process.
This work presents a solution for the access to learning objects through mobile
mechanisms in a virtual learning environment, having the AMADEUS as object of
study. In the presented solution, an architecture that can be integrated to those
systems was defined and implemented. Through this architecture, teachers will be
able to add learning objects in their practice so that students can use them and learn
in an interactive, attractive and fun way.

Keywords: Distance Education, Learning Objects, Mobile Learning.
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1 Introdução

Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que permite que o
aprendiz não esteja fisicamente presente em um ambiente formal de ensino.
Embasada na teoria da distância transacional, essa modalidade possibilita que os
alunos e professores estejam separados entre si em função do espaço e do tempo
[LITTO, 2008; TRINTA, 2000].
As técnicas de Educação a Distância vêm crescendo em importância pela
capacidade de eliminar problemas de tempo e localização geográfica [BRANDÃO,
2004]. A partir da quarta geração, o grande atrativo desta modalidade de ensino
passou a ser a possibilidade do aluno poder aprender em qualquer lugar e em
qualquer momento que deseje, desde que, para isso, possua um computador
pessoal e esteja conectado à Internet. Outra grande vantagem do EAD é a sua
democratização, a sua qualidade e, principalmente, a sua eficiência por ela poder
disseminar conteúdos educacionais mais facilmente [LITTO, 2008; ALVES, 2002].
Várias técnicas de ensino a distância vêm sendo estudadas e criadas para
potencializar ao máximo o processo de aprendizagem por parte dos alunos. Uma
técnica de ensino que vem sendo bastante pesquisada é a de permitir a criação de
conteúdos instrucionais de forma rápida e de baixo custo, conhecida como Learning
Objects ou Objetos de Aprendizagem. Outra técnica muito utilizada é a de permitir
que alunos acessem conteúdos instrucionais em qualquer lugar e a qualquer
momento que deseje por meio de seus dispositivos móveis (mobile learning).
Na literatura, porém, essas duas técnicas vêm sendo abordadas de forma
separada, ou seja, poucas referências foram encontradas no sentido de permitir a
utilização de objetos de aprendizagem em dispositivos móveis.
Esta opção ajudaria bastante o processo de aprendizagem por parte dos
alunos, permitindo que conteúdos instrucionais possam ser acessados de forma
prática, rápida e a qualquer momento pelos alunos através dos seus celulares,
propiciando, dessa forma, um aprendizado interativo, atraente e divertido. Essas
características são umas das principais propostas do projeto AMADEUS, da qual
este trabalho faz parte.
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É justamente nesse contexto que este trabalho está inserido (Figura 1). Nele
será feito um estudo para tornar possível o acesso de conteúdos instrucionais
através de dispositivos móveis em ambientes virtuais de ensino a distância, tomando
como estudo de caso o projeto AMADEUS.

Figura 1 – Contexto do trabalho

1.1

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um módulo de acesso individual
a objetos de aprendizagem, por meio de dispositivos móveis, como extensão de
ambientes LMS (Learning Management System) [AMADEUS LMS, 2008]. Isso será
possível a partir da criação de uma arquitetura integrada a um ambiente LMS para
permitir a inclusão de objetos de aprendizagem e o seu eventual acesso através dos
dispositivos móveis.
Pode-se encontrar como objetivos específicos deste trabalho:
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Elicitar requisitos a partir de uma análise de competidores e também
junto aos envolvidos do projeto AMADEUS;
Desenvolver uma arquitetura em um ambiente LMS que permita a
criação de conteúdos instrucionais para dispositivos móveis;
Utilizar prototipação de baixa fidelidade na criação das telas para o
AMADEUS; e
Integrar a arquitetura na plataforma AMADEUS.

1.2

Estrutura da Dissertação

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. Após a introdução (Capítulo
1), o capítulo 2 apresenta a conceituação sobre a utilização de dispositivos móveis
em ambientes virtuais de ensino a distância.
Já o capítulo 3 aborda os principais conceitos, características e lições
aprendidas sobre Objetos de Aprendizagem. O capítulo 4, por sua vez, apresenta a
arquitetura proposta, explicitando suas características, a sua implementação e a
maneira como ela deve funcionar.
No capítulo 5 é mostrada a integração da arquitetura com a plataforma
AMADEUS. Por fim, as conclusões, limitações, contribuições e trabalhos futuros são
discutidos no capítulo 6, seguidas das referências bibliográficas utilizadas no
trabalho.
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2 Mobilidade em Ambientes de Ensino a Distância

Uma modalidade de ensino que vem crescendo nos últimos anos e que vem
também ganhando destaque e reconhecimento em todo o mundo é a educação a
distância. Nesta modalidade, o aluno aprende sem a necessidade de estar
fisicamente presente em um ambiente formal de ensino-aprendizagem.
Com a popularização e a proliferação da Internet, o processo de aprendizagem
a distância sofreu mudanças acentuadas. Isso foi possível graças ao surgimento e à
disseminação das tecnologias de informação e comunicação que possibilitaram a
ampliação de sua infra-estrutura e, principalmente, novas ferramentas educacionais
e inovação pedagógica.
Como resultado dessas novas mudanças, as primeiras formas de ensino a
distância, nas quais utilizavam basicamente mídias impressas, televisão e rádio, vem
sendo substituída pelo desenvolvimento do ensino a distância online (e-learning).
Esta nova forma de ensino permitiu a comunicação de grupo a grupo (não somente
de um a um), permitindo que alunos se comuniquem entre si nas aulas on-line. Além
disso, permitiu, também, a independência de lugar e tempo, uma vez que alunos
poderão acessar a sala de aula on-line de qualquer lugar e a qualquer momento,
bastando apenas estar conectados a Internet. [LITTO, 2008].
Com o objetivo de aprimorar ainda mais a aprendizagem, permitindo com que
um maior número de pessoas pudesse acessar o conteúdo instrucional em qualquer
lugar e em qualquer momento, surgiu uma nova forma de ensino, o mobile learning
(m-learning). A ideia do m-learning é e-learning utilizando dispositivos móveis, tais
como palmtops, smart phones, micronotebooks, entre outros [Winters, 2006].
A utilização desses novos recursos permite modificar a dinâmica do ensino a
distância, as estratégias de ensino e aprendizagem e o comprometimento de alunos
e professores nessa nova modalidade, possibilitando o acesso síncrono e
assíncrono de seus participantes. O grande benefício na adoção desses novos
recursos e ferramentas é que o ensino a distância poderá abranger um público bem
maior e diferenciado, formando com qualidade pessoas de diferentes regiões,
estados ou países, as quais podem acessar os recursos disponíveis a qualquer
momento, independente de onde estejam.
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O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos em relação à
educação a distância, enfatizando essa nova possibilidade de ensino, conhecida
como mobile learning ou aprendizagem com mobilidade. O capítulo está organizado
da seguinte forma:
Seção 2.1 - Ensino a Distância - define o que é educação a distância, assim
como suas características, segundo a visão de alguns autores;
Seção 2.2 – E-learning - aborda o conceito sobre e-learning, bem como os
benefícios trazidos por essa nova modalidade de ensino;
Seção 2.3 – Sistema de Gestão de Aprendizagem – LMS - trata os conceitos e
características relacionados a um LMS, tanto da primeira, como de segunda
geração; e
Seção 2.4 – M-Learning – discute os conceitos referentes a este novo
paradigma, assim como as vantagens e desvantagens de sua utilização. Além
disso, é feita uma comparação entre mobile learning e aprendizagem informal.

2.1

Ensino a Distância
Atualmente existem três modalidades de ensino: ensino presencial, semi-

presencial e ensino a distância.
O ensino presencial é a modalidade de ensino conhecido e aplicado na maioria
das instituições de ensino. Nesse tipo de formato, o processo educacional é
desenvolvido através da passagem de conhecimentos, muitas vezes sem se
preocupar se o mesmo está surtindo efeito. Nessa modalidade, é encontrada a
presença de cursos regulares, em qualquer nível, onde professores e alunos se
encontram sempre em mesmo local físico, chamado de sala de aula.
O ensino semi-presencial acontece parte, principalmente, na sala de aula e
outra parte a distância, através do uso de tecnologias, como Internet, cd-room,
telefone, radio, fax, vídeos, entre outras.
Já a educação a distância (EaD), pode ter ou não momentos presenciais, mas
acontece principalmente com professores e alunos separados fisicamente no tempo
e ou no espaço. Para que a aprendizagem seja possível através dessa modalidade
ensino, é necessária a utilização das mais variadas tecnologias de informação e de
comunicação.
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Além disso, a educação a distância deve levar em conta o novo cenário que ela
está inserida, procurando adaptar-se pedagogicamente para isto. Cabe ao professor
neste cenário, deslocar sua competência para incentivar a aprendizagem,
desenvolver o raciocínio, pensar, falar e escrever melhor [LITTO, 2008]. Entra em
cena para apoiar este processo de ensino-aprendizagem um grupo de professores
auxiliares, não existentes no ensino convencional, os tutores.
Os tutores são parte integrante da equipe de apoio educacional ao ensino a
distância apoiado nas tecnologias de informação e comunicação. Seu papel é
apoiar, informar, motivar e orientar os estudantes na superação de obstáculos e
dificuldades tecnológicas, incentivando as trocas de conhecimento e autonomia dos
aprendizes. O ensino a distância traz, portanto, no mínimo, um novo trinômio
formado por aprendiz-tutor-professor.
Contudo, é importante enfatizar que o essencial do ensino a distância não é a
tecnologia, mas um novo estilo de prática pedagógica mediada por uma terminologia
que provê interatividade, isto é, participação, cooperação, bidirecionalidade e
multiplicidade de conexões entre informações e atores envolvidos.
Na literatura são encontradas diversas definições para a educação a distância.
De acordo com Brasil (2005), educação a distância é “uma modalidade educacional
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos”. Esta mesma ideia é compartilhada por Brandão (2004) e é a que
será adotada neste trabalho.
Em seu estudo, Moran (2007) relata que educação a distância é “o processo de
ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão
separados espacial e/ou temporalmente”.
Além dessas definições, muitos autores costumam caracterizar o ensino a
distância para facilitar a sua conceituação. Ausserhofer (1999), cita em seu estudo
algumas características sobre a EaD, são elas:
Separação entre aluno e professor durante pelo menos parte do processo de
aprendizagem;
O estudante é o grande responsável pelo seu processo de aprendizagem;
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O aprendizado é geralmente influenciado por uma instituição organizacional
que planeja e coordena a preparação do material didático e dá suporte ao
processo de aprendizado;
Comunicação bidirecional, de modo que o aluno possa beneficiar-se e, ainda,
iniciar o diálogo com o professor, o que a distingue de outros usos da
tecnologia educacional; e
Meios alternativos (papel, áudio, vídeo, por exemplo) devem ser usados como
elo entre estudantes e professores, assim como material didático do curso.

Particularmente no Brasil, a educação a distância ainda é vista com alguma
desconfiança [Moran, 2008]. No entanto, os primeiros resultados do ENADE (exame
do Ministério da Educação para avaliar o ensino superior) mostram que os alunos
que cursam através do ensino a distância estão tendo um desempenho mais
satisfatório do que os alunos que utilizam o modelo tradicional [Valente, 2007].

2.2

E-Learning
O termo e-Learning surgiu através da união entre o ensino a distância e o

ensino com o auxílio da tecnologia. Ambas as modalidades convergiram para a
educação on-line e para o treinamento baseado em Web, que ao final resultou no elearning.
Segundo Trifonova et al. (2004), o e-learning tem duas facetas principais: a
primeira é relativa ao uso de tecnologias para dar suporte ao ensino a distância. Já a
segunda, refere-se na forma como aprimorar a experiência da aprendizagem
convencional com a ajuda das tecnologias de informação e comunicação.
No primeiro caso, os aprendizes e os instrutores podem estar fisicamente
separados e todo o processo de aprendizagem é mediado tecnologicamente através
do uso do computador. No segundo cenário, a aprendizagem tradicional pode ser
apoiada por serviços complementares, como a entrega on-line dos materiais de
aprendizagem, suporte para trabalho colaborativo, comunidades virtuais, entre
outros [Trifonova et al., 2003; Trifonova et al., 2004].
A chegada do e-Learning adicionou novos significados para a formação e
multiplicou as possibilidades para difusão do conhecimento e da informação para os
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estudantes. Além disso, através de um ritmo acelerado, abriu um novo mundo para a
distribuição e o compartilhamento de conhecimento, tornando-se também uma forma
de democratizar o saber para as camadas da população com acesso a essas novas
tecnologias.
São muitos os benefícios trazidos pelo e-learning para o processo de ensino a
distância. Alguns deles são relatados por ROSENBERG (2001):
Redução dos custos - Não é necessário o deslocamento por parte dos alunos
para instituição de ensino, reduzindo, dessa forma, os gastos referentes ao
transporte de maneira geral. Além disso, os custos referentes às infraestruturas necessárias para o ensino tradicional também são reduzidas;
Conteúdos programáticos mais consistentes - Existe uma maior uniformidade e
consistência

na

forma

como

os

conteúdos

são

disponibilizados

e

apresentados aos estudantes. Eles também passam a ser adaptados às
necessidades especificas dos alunos. Além disso, o estudante aprende no
seu ritmo e de acordo com o seu estilo de aprendizagem, permitindo
direcionar o seu estudo para as áreas de conhecimento que julgue ser mais
interessante e importante, traçando, dessa forma, o seu próprio percurso de
aprendizagem;
Conteúdos programáticos atualizados - Passou a ser mais simples e mais
rápida a forma como os conteúdos programáticos são disponibilizados e
atualizados. Isso é possível, pois este tipo de ensino é baseado na web, o
que permite com que os conteúdos pedagógicos possam ser atualizados de
forma instantânea; e
Aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar - O aprendiz pode
aprender em qualquer local e a qualquer momento, bastando apenas ele
estar conectado na Internet e ter um computador a sua disposição.

2.3

Sistema de Gestão de Aprendizagem
Um Sistema de Gestão de Aprendizagem (Learning Management system,

LMS) caracteriza-se por ser uma aplicação Open Source com o intuito de facilitar a
administração de programas educacionais, comumente utilizados em instituições de
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ensino e empresas [LOBATO et al., 2008; AMADEUS LMS, 2008]. Em um LMS, os
usuários conseguem planejar individualmente as etapas de sua educação,
colaborando para a construção do conhecimento.
Este tipo de ambiente dispõe de um conjunto de funcionalidades projetadas
para armazenar, distribuir e gerenciar conteúdos instrucionais, de forma progressiva
e interativa, podendo também registrar e relatar atividades do aprendiz bem como
seu desempenho. Dessa forma, em um LMS é possível criar cursos, cadastrar
alunos, criar atividades e conteúdos instrucionais das mais variadas formas, avaliar o
desempenho dos usuários, entre outros.
Com a ampliação dos conceitos de LMS por meio da incorporação de novos
estilos de interação entre os usuários e mídias educativas, surgiu o LMS de Segunda
Geração. Este ambiente virtual é baseado na exploração e integração de diferentes
abordagens

(Blended

Learning)

para

a

Aprendizagem

Colaborativa

por

Computadores (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL), através da qual
são estendidas as possibilidades de interação entre os usuários e ampliam-se os
tipos de situações didáticas adotadas [LOBATO et al., 2007]. Essa ampliação
permite criar situações a partir de diferentes orientações teóricas de aprendizagem e
desenvolvimento.

2.4

M-Learning
Na educação, vários esforços vêm sendo feitos no sentido de permitir que as

pessoas tenham acesso aos mais diferentes tipos de conteúdos em qualquer lugar e
a qualquer momento. É justamente pensando nessa linha que surgiu o paradigma
mobile learning (m-learning) ou aprendizagem com mobilidade [LEUNG et al., 2003].
O objetivo deste paradigma é permitir que os dispositivos móveis como PDA
(Personal Digital Assistants), smart phones, entre outros, auxiliem em qualquer lugar
e a qualquer momento, as pessoas no processo de aprendizagem, tanto na área
educacional como na área organizacional.
No âmbito geral, o conceito de m-learning vem se tornado algo cada vez mais
distante de uma natureza precisa e tem sido vítima do seu próprio sucesso. As
atuais definições sobre mobile learning estão baseadas em experiências particulares
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das comunidades que estudam o assunto. Isso tem causado uma dificuldade na
busca por uma natureza única que o caracterize [WINTERS, 2006].
As atuais perspectivas sobre mobile learning geralmente recaem sobre quatro
grandes categorias:
Technocentric - vista como perspectiva dominante na literatura, traz o
mobile learning como o aprendizado através do uso de dispositivos
móveis como PDA, smart phones, iPod, entre outros;
Relacionada com e-learning - caracteriza mobile learning como uma
extensão do e-learning [TRAXLER, 2005];
Aumento da educação formal - Na literatura de mobile learning,
educação formal é muitas vezes caracterizada pelo ensino face-a-face,
ou mais especificamente, o ensino em sala de aula. Essa perspectiva
traz o mobile learning como qualquer forma de educação “tradicional”
que não seja em sala de aula; e
Centrada no aprendiz - Focada na mobilidade do aprendiz. "Qualquer
forma de aprendizado que acontece quando o aprendiz não está parado,
em local predeterminado, ou o aprendizado que acontece quando o
aprendiz toma vantagem de oportunidades de aprendizado oferecida por
tecnologias mobile" [O´MALLEY et al., 2003].

Além dessas perspectivas supracitadas, é possível encontrar, também,
algumas características chaves. Estas características facilitam o entendimento e
ajudam na definição do conceito de m-learning, são elas:
Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer
momento, de acordo com a conectividade do dispositivo;
Permitir aos aprendizes a construção do seu próprio conhecimento;
Expandir os limites internos e externos da sala de aula ou da empresa,
de forma ubíqua; e
Fornecer meios para o desenvolvimento de métodos inovadores de
ensino e de treinamento, utilizando os novos recursos de computação e
de mobilidade.
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Diante destas características e das perspectivas expostas anteriormente, podese conceituar mobile learning como qualquer tipo de aprendizado em movimento ou
aquele que, mesmo parado, utiliza dispositivos móveis como ferramentas de apoio
em qualquer tipo de contexto, seja na área educacional ou organizacional.
Em seu estudo, Georgiev et al. (2004) define m-learning como sendo uma
extensão do e-learning, consequentemente do d-learning (distance learning ou
ensino a distância), conforme visualizado na Figura 2.

Figura 2 – M-learning como Parte do E-learning e do D-learning

Pensando nessa mesma linha, Tarouco (2004) afirma que o objetivo do mlearning é fazer com que um ambiente de e-learning possa usufruir dos mais
diversos dispositivos computacionais móveis. Além disso, ele afirma que este
paradigma visa prover ubiqüidade e uma aprendizagem significativa para o aluno ao
criar um contexto mais dinâmico e motivador com a utilização de conteúdos de
multimídia de alta interatividade.
Para McLean (2003) m-learning é usado para cobrir um conjunto de
possibilidades criadas com o surgimento das novas tecnologias móveis e os
crescentes desenvolvimentos na área do e-learning.
Diante desses conceitos citados acima, mobile learning torna-se um tipo de
ensino a distância bastante interessante para ser utilizado, principalmente, para
atender dois diferentes grupos: crianças e trabalhadores externos [Danesh et al.,

12

Capítulo 2- Mobilidade em Ambientes de Ensino a Distância

2001; Marçal et al., 2005; Barbosa et al., 2006]. Em relação às crianças, os
dispositivos móveis se tornam uma ferramenta extremamente interessante e atrativa,
uma vez que as mesmas já estão inseridas e totalmente adaptadas na vida social da
maioria das crianças do país. Em [Danesh et al., 2001], por exemplo, palmtops da
plataforma Palm OS foram usados para ensinar genética às crianças. Outro exemplo
pode ser encontrado em [Marçal et al., 2005] que cria uma aplicação que simula um
museu virtual. Através dessa aplicação, os alunos podem navegar pelo museu,
colocando em prática tudo o que foi visto em sala de aula.
Já para os trabalhadores externos, que possuem uma vida bastante dinâmica,
envolvendo viagens para diferentes localidades, o m-learning fornece um cenário
ideal de aprendizado, pois permite com que estes tenham acessos aos conteúdos
da empresa em qualquer local e em qualquer momento de forma prática. De acordo
com um estudo realizado por Barbosa et al. (2006) muitas empresas no ramo
comercial estão

utilizando

os dispositivos

móveis

para

o

treinamento

e

aperfeiçoamento de seus vendedores.
A utilização de dispositivos móveis tanto na área educacional como na
organizacional traz inúmeros benefícios, como mostrado abaixo [LITTO, 2008;
Marçal et al.,2004; TAROUCO, 2004]:
Permitir o acesso a conteúdos didáticos em qualquer local e a qualquer
hora, através da conectividade dos aparelhos;
Aperfeiçoar o aprendizado do aluno, permitindo-o, sempre que desejar,
de contar com um dispositivo computacional para consulta de
informações na Internet, execução de tarefas, gravação de áudio e
vídeo, dentre outros;
Expandir o corpo de professores e as estratégias de aprendizado
disponíveis, através de novas tecnologias que dão suporte tanto à
aprendizagem formal como à informal;
São leves, fáceis de transportar e ocupam pouco espaço, permitindo a
sua utilização em qualquer local (hotéis, transportes públicos, entre
outros.);
Possuem vários protocolos de comunicação sem fios (Infravermelhos,
Bluetooth e Wi-Fi) facultando uma partilha de informação entre usuários
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de forma a promover o trabalho em grupo e a colaboração na realização
de tarefas;
Permitir o aprendizado aos alunos que estiverem em trânsito;
Possibilita os aluno ter informações de última hora;
Fornecer maior liberdade de interação aos alunos, não os obrigando a
permanecer em locais fechados; e
Em geral são mais baratos comparativamente a um Personal Computer
(PC), possibilitando combater a exclusão social.
Apesar dessas vantagens supracitadas, existem importantes limitações em
relação ao m-learning que merecem ser observadas. Os três principais tipos de
limitações são: recursos dos aparelhos, qualidade na transmissão da rede sem fio e
problemas relacionados à mobilidade [Filippo et al., 2005].
O primeiro tipo de limitação ocorre devido ao fato dos dispositivos móveis
encontrados no mercado ainda apresentarem restrições de hardware. Dentre os
problemas típicos desses aparelhos, pode-se destacar [Filippo et al., 2005]:
Tamanho de tela reduzida, o que dificulta em certas ocasiões a sua
usabilidade e, portanto, a visualização de determinados sistemas;
Capacidade reduzida de memória e de processamento;
Ausência de disco rígido para armazenamento de informações; e
Necessidade constante em se recarregar as baterias.
Já em relação ao segundo tipo de limitação, o grande problema é variação da
qualidade do sinal da rede sem fio (wireless). Regiões chuvosas ou com sombra e
também interferências prejudicam a comunicação dos dispositivos, tornando-os
menos confiáveis.
Por fim, em relação à última limitação, o principal problema enfrentado pela
mobilidade é a possibilidade de desconexão, quando o usuário sai de sua área de
cobertura.

2.4.1 Desenvolvimento de Materiais Educativos
Existem diferentes tipos de materiais que podem ser utilizados em dispositivos
móveis. Alguns desses materiais, os não-educativos, são desenvolvidos sem o
intuito de passar conhecimento para as pessoas, como é o caso, por exemplo, de
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alguns jogos, de aplicações que permitem gravações de áudios, de vídeos, ou
mesmo, aplicações que permitem tirar fotos, dentre inúmeras outras.
Existem outros materiais, porém, que são desenvolvidos com a finalidade de
permitir o aprendizado por parte das pessoas. Esses tipos de materiais são titulados
como educativos e tem o objetivo de passar algum tipo de conhecimento específico
de forma fácil, prazerosa e interativa.
Dentre esses materiais educativos, o que vem ganhando destaque e que vem
sendo estudado por muitos pesquisadores em todo o mundo, é o objeto de
aprendizagem (learning object). Um objeto de aprendizagem pode ser entendido
como sendo qualquer recurso digital constituído, no mínimo, de interface e conteúdo
com a finalidade de instruir e de ser reaproveitado em qualquer contexto educacional
[WILEY,2000a].
Geralmente, os objetos de aprendizagem são disponibilizados em locais na
Internet para que qualquer pessoa possa ter acesso ao seu conteúdo instrucional.
Esses locais são denominados de repositórios de objetos de aprendizagem e
permitem que diversas pessoas acessem e usufruam simultaneamente do mesmo
conteúdo [Silva, 2006; Rosseto, 2007].
Neste trabalho, os materiais educativos que serão estudados e referenciados
serão os objetos de aprendizagem. Seus conceitos, características e principais
aspectos serão explicitados a seguir no próximo capítulo.
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3 Objetos de Aprendizagem

Vários esforços vêm sendo feitos e descritos na literatura no sentido de criar
mecanismos computacionais que facilitem o processo de aprendizagem em
ambientes virtuais de ensino a distância. Para Wiley (2000a), uma solução poderia
ser na forma como os materiais educacionais são desenhados, construídos e
entregues para as pessoas que desejam aprender.
Um dos elementos que vem se destacando e sendo estudado por muitos
pesquisadores em todo o mundo, são os objetos de aprendizagem.
Este capítulo aborda esses objetos, de forma que os principais conceitos
básicos e as lições aprendidas sobre este assunto sejam explicitados. O capítulo
está organizado da seguinte forma:
Seção 3.1 – Conceituando Objetos de Aprendizagem - descreve os
conceitos sobre objetos de aprendizagem segundo a visão de vários
pesquisadores;
Seção 3.2 – Características - apresenta as principais características
envolvendo os objetos de aprendizagem;
Seção 3.3 – Átomo X LEGO - relata uma divergência existente na forma
como alguns pesquisadores realizam metáforas envolvendo os objetos
de aprendizagem;
Seção 3.4 – Classificação - apresenta algumas classificações sobre
objetos de aprendizagem;
Seção 3.5 – Aspectos de Desenvolvimento - apresenta alguns exemplos
de objetos de aprendizagem desenvolvidos na literatura e enfatiza os
aspectos que devem ser levados em consideração durante o seu projeto
e a sua construção;
Seção 3.6 – Aplicação em um Sistema de Gestão de Aprendizagem relata a relação e a importância de um LMS com os objetos de
aprendizagem; e
Seção 3.7 – Aplicação em M-Learning - descreve a aplicação de um
objeto de aprendizagem em um dispositivo móvel, relatando os
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principais problemas enfrentados nessa união, assim como quais
soluções devem ser tomadas para contornar esses problemas.

3.1

Conceituando Objetos de Aprendizagem
Apesar de parecer algo simples, não existe ainda um consenso universal

sobre o conceito de Learning Objects (LO).
Para alguns autores, como QUINN (2000), um objeto de aprendizagem não é
necessariamente um recurso digital. Porém, para outros, como é o caso de Sosteric
et al. (2002) e Wiley (2000a), ele deve ser.
Para [Sosteric et al., 2002], objetos de aprendizagem são arquivos digitais
(imagem, filme, entre outros.) que podem ser utilizados para fins instrucionais e que
possuem, internamente ou através de associação, informações sobre o contexto
mais apropriado para a sua utilização.
Wiley (2000a) define objetos de aprendizagem como sendo "qualquer recurso
digital que pode ser reutilizado para dar suporte à educação". Ele acrescenta ainda
que essa definição inclui qualquer coisa que possa ser distribuída e entregue na
Internet, não importando qual seja o seu tamanho.
Ainda em sua definição, Wiley (2000a) afirma que objetos de aprendizagem
são baseados no paradigma na ciência da computação, denominado de orientação a
objetos. A ideia geral de orientação a objetos basea-se na possibilidade na criação
de componentes (denominado "objetos") que podem ser reutilizados em diversos
contextos. Segundo Wiley (2000a), a característica fundamental dos objetos de
aprendizagem é justamente criação de pequenos componentes instrucionais que
podem ser reutilizados várias vezes e em diversos contextos da educação.
Já para o Institute of Electrical and Eletronics Engineers (IEEE), objeto de
aprendizagem é "qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser utilizada,
reutilizada ou referenciada durante a aprendizagem com suporte tecnológico" [LTSC,
2004].
Um fato curioso nessa definição dada pelo IEEE é que ele não explica e nem
exemplifica o que é considerado um objeto de aprendizagem não digital. Dessa
forma, fica um pouco difícil de imaginar como será possível reutilizá-lo de maneira
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rápida, barata e prática em diferentes contextos. Esse mesmo pensamento também
é encontrado em [Wiley, 2000b].
Além disso, uma das grandes vantagens em relação aos objetos de
aprendizagem é o fato deles poderem ser acessados simultaneamente por um
número ilimitado deop pessoas, o que torna difícil também imaginar como isso será
possível tratando-se de um recurso não digital.
Diante de todas essas definições, fica clara a falta de um consenso referente
ao conceito de objetos de aprendizagem. Para Wiley (2000a) a proliferação de várias
definições sobre o termo "objetos de aprendizagem" torna a comunicação confusa e
muito difícil.
Apesar dessa divergência de termos e conceitos, a maioria dos pesquisados
acredita que os objetos de aprendizagem são relacionados a entidades digitais,
sendo que estas são disponibilizadas na Internet para que qualquer pessoa possa
ter acesso a suas informações. Dessa forma, várias pessoas podem acessar e
usufruir simultaneamente do mesmo conteúdo. Além disso, outras podem, também,
contribuir, alterando o conteúdo em novas versões para que se torne possível o
aperfeiçoamento do material.
Neste trabalho, serão considerados objetos de aprendizagem como qualquer
recurso digital constituído, no mínimo, de interface e conteúdo com a finalidade de
instruir e de ser reaproveitado em qualquer contexto educacional. O conteúdo é
composto pelos materiais ou “blocos” que constituem os objetos de aprendizagem:
imagens, gráficos, textos, sons, vídeos, entre outros. Já a interface, é a parte do
objeto de aprendizagem que permite a sua interação com o usuário. Isto inclui o
design gráfico, navegacional e outros mecanismos utilizados pelos usuários [Smith,
2004]. A Figura 3 exemplifica um objeto de aprendizagem desenvolvido para ensinar
o aluno a conhecer o mapa da divisão política do Brasil [Mídias Educativas, 2008].
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Figura 3- Exemplo de um Objeto de Aprendizagem

Esses tipos de animações servem para que o aluno possa compreender
melhor o assunto tratado e 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].
Um objeto de aprendizagem é caracterizado por ser uma entidade de material
educacional reutilizável, ou seja, que pode ser reaproveitada em vários cursos,
diversas vezes. Para Wiley (2000ª), essa é justamente a grande diferença entre os
objetos de aprendizagem e os materiais educacionais tradicionais existentes em
todo mundo. Partindo dessa abordagem, encontra-se um dos principais objetivos de
um objeto de aprendizagem, que é reduzir significativamente o tempo e o custo
gasto com o desenvolvimento de materiais educacionais para diversos cursos.
Contudo, para permitir a adoção genelarizada dos objetos de aprendizagem, o
Learning Techonology Standards Committee (LTSC) oriundo do Institute of Electrical
and Eletronics Engineers (IEEE) foi criado em 1996 para desenvolver e promover um
padrão referente à tecnologia educacional.
Sem esses padrões, as universidades e organizações espalhadas pelo mundo
não teriam condições de garantir a interoperabilidade de seus materiais
instrucionais, especificadamente objetos de aprendizagem.
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Para alcançar as características comentadas acima, muitas organizações e
grupos de pesquisa vêm trabalhando exaustivamente a fim de desenvolver
tecnologias que permitam uma maior reutilização e interoperabilidade entre os
objetos de aprendizagem.

3.2

Características
Assim como existem diversos conceitos em relação a um objeto de

aprendizagem, há, também, algumas características que são importantes para
alguns autores, enquanto que para outros não.
Este tópico irá focar nas características que são comuns e evidenciadas pela
maioria dos pesquisadores na literatura.

3.2.1 Granularidade e Combinação
Duas das principais características de um objeto de aprendizagem que
costumam ser largamente abordadas são: granularidade e combinação. Em linhas
gerais, granularidade se refere ao tamanho de um objeto, ou seja, quão grande ele
pode ser utilizado sem que impeça a sua reutilização. Já combinação, seria a forma
como um ou mais objetos de aprendizagem se unem com o intuito de formar outro
objeto mais abrangente e específico para um determinado contexto.
Segundo Wiley (2000b), granularidade refere-se ao tamanho de um objeto de
aprendizagem, enquanto que combinação, a capacidade dos objetos de serem
montados para criar componentes instrucionais maiores a fim de facilitar o
aprendizado em diferentes contextos.
Em seu livro, McGreal (2004) compara a granularidade de um objeto de
aprendizagem com a forma como um curso é dividido. Segundo ele, um curso
normalmente é dividido em módulos, sendo que estes se dividem em lições e cada
lição em componentes.
A granularidade de um objeto de aprendizagem, portanto, seguiria essa lógica.
A Figura 4 ilustra essa ideia de níveis de granularidade.
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Figura 4 - Comparação entre Granularidade e Curso
Fontes : Baseado em McGreal (2004)

Como pode ser visto na Figura 4, cada componente pode ser representado
como um objeto de aprendizagem, que por sua vez pode se juntar a outros
componentes formando lições, módulos e cursos.
Seguindo esse pensamento, quando um professor recebe um material
educacional (um livro, por exemplo), ele, normalmente, o decompõe em partes
menores (capítulos, por exemplo). Depois, ele reorganiza essas partes "quebradas"
de uma maneira que ele ache conveniente, com o intuito de facilitar o processo de
ensino. Essa ideia de decompor um determinado objeto em partes menores
(granularidade) e depois reorganizá-los (combinação) de uma forma que ajude o
processo de aprendizagem é a ideia básica de um objeto de aprendizagem (OA)
[Wiley, 2000b].
É importante destacar que na literatura não existe nada referente à limitação do
tamanho de um objeto de aprendizagem. Silva (2006), por exemplo, afirma, em seu
estudo, que "se não há nenhuma definição sobre tamanho de OA, nem de qual deve
ser seu formato, não haveria razão alguma para dizer que não podemos ter um
curso inteiro formado por um único OA".
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Voltando a fazer uma analogia com a hierarquia de um curso, um curso inteiro
poderia ser representado por apenas um objeto de aprendizagem. Esse seria o
maior grão. Enquanto que um elemento instrucional simples, como uma imagem ou
um vídeo, seria o menor grão.

3.2.2 Reutilização
Outra característica muito importante em relação aos objetos de aprendizagem
é a sua reutilização. Como já mencionado anteriormente, ela é bastante similar à
reutilização abordada no paradigma da orientação a objetos.
Wiley (2000a) define reutilização como sendo a capacidade que um objeto de
aprendizagem tem de ser re-aproveitável várias vezes em diferentes ambientes de
aprendizagem.
Essa característica de reutilização dos objetos de aprendizagem é, sem dúvida,
o grande diferencial com relação às outras abordagens vistas na literatura. Isso se
explica, pois é possível diminuir o tempo de desenvolvimento de um objeto de
aprendizagem, além de possibilitar a criação de objetos mais robustos, abrangentes
e de melhor qualidade. Isso pode ajudar na difusão da educação, como também no
aprimoramento do processo de aprendizagem.
Sabendo dessa importância em relação à reutilização, alguns autores como
Barbosa et al. (2003) e Wiley (2000a), falam da importância que deve ser dada no
design desses objetos para que os mesmos, quando forem re-aproveitados, sejam
facilmente compreendidos e adaptados aos novos contextos.
É partindo dessa preocupação em relação ao design de um objeto de
aprendizagem, que muitos autores questionam sobre o tamanho ideal que um objeto
deve possuir. Alguns questionam que quanto maior for o objeto, menor será a
capacidade dele ser re-aproveitado em outros contextos educacionais. Em
contrapartida, quanto menor for o objeto, maior será a sua capacidade de
reutilização.
O grande problema em relação a isso é que, na medida em que diminui o
tamanho de um objeto, diminui, também, o seu conteúdo instrucional. Dessa forma,
o tamanho de um objeto de aprendizagem acaba se tornando uma grandeza

Capítulo 3- Objetos de Aprendizagem

22

diretamente proporcional em relação à reutilização e inversamente proporcional ao
seu conteúdo educacional.

3.2.3 Interoperabilidade
Essa característica é extremamente importante e essencial para permitir a
reutilização dos objetos de aprendizagem em diferentes contextos. Ser interoperável
significa, para um objeto de aprendizagem, poder ser utilizado em diferentes
ambientes educacionais, independentemente do tipo de software ou sistema
operacional que irá ser utilizado.
O que permite na verdade essa interoperabilidade é a criação e a utilização
de padrões. Muitas pesquisas vêm sendo realizadas na área de objetos de
aprendizagem para tratar justamente da definição de padrões que permitam a
interoperabilidade entre os objetos de aprendizagem e os sistemas educacionais.
Nestas pesquisas, os padrões referentes aos metadados dos objetos vêm tendo
grande destaque. Ele será abordado com mais detalhe no tópico a seguir.

3.2.4 Metadados
Os objetos de aprendizagem, quando finalizados, precisam ficar à disposição
em locais para que outras pessoas possam reutilizá-los. Esses locais de
armazenamento são conhecidos como repositórios de objetos de aprendizagem. O
objetivo principal nesses repositórios é permitir que as pessoas consigam encontrar
os objetos que elas realmente necessitem. Dessa forma, para que a consulta se
torne bastante eficiente, é preciso que o usuário, antes de baixar os objetos, tenha
conhecimento dos mesmos quase que por completo, e isso só será conseguido
através da utilização dos metadados.
Segundo Prata et al., (2006), o metadado de um objeto de aprendizagem
descreve características importantes utilizadas em sua catalogação nos repositórios
educacionais.
Para Smith (2004), os metadados têm três propósitos. Catalogar e permitir a
pesquisa dos objetos educacionais, obterem informações sobre direitos autorais e
permitir a comunicação entre sistemas de gerenciamento de aprendizagem.
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3.2.5 Outras Características
Existem, também, outras características com relação a um objeto de
aprendizagem que são evidenciadas por alguns autores, como é o caso de Mendes
(2004), LONGMIRE (2001) e Bettio et al. (2002). Algumas delas são apresentadas
abaixo:
Facilidade para atualização - Devido ao fato dos objetos de
aprendizagem estarem sendo utilizados em diversos momentos, a
atualização deles em tempo real é bastante simples, bastando apenas
que todos os dados relativos a estes objetos estejam em um mesmo
banco de informações;
Customização - Possibilidade dos objetos de aprendizagem serem
utilizados em diferentes contextos educacionais seja em um curso, em
uma especialização ou em qualquer outro tipo de qualificação. Além da
possibilidade do próprio usuário montar o seu próprio conteúdo
programático para atender as suas necessidades pessoais;
Indexação e Procura - Facilidade dos usuários de encontrarem, de
forma rápida e efetiva, o objeto de aprendizagem que necessitem em
um determinado banco de objetos; e
Durável - Possibilidade de um objeto de aprendizagem ser reutilizado
diversas vezes sem se tornar obsoleto.

3.3

Átomo X LEGO
A comunidade que estuda objetos de aprendizagem costuma fazer metáforas

para explicar o conceito e algumas características envolvendo os objetos de
aprendizagem. Uma comparação que é amplamente utilizada é a do brinquedo
LEGO, pois ele consegue explicar de forma rápida, simples e intuitiva a ideia básica
de um objeto de aprendizagem [McGreal, 2004].
Segundo essa comunidade, pequenos "pedaços" de instrução (LEGO) podem
ser montados entre si, formando estruturas maiores (uma turbina, por exemplo) e
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reutilizados em outras estruturas instrucionais (aeronave). Essa ideia é baseada em
três propriedades de um bloco LEGO:
Qualquer bloco de LEGO pode se combinar com qualquer outro bloco
de LEGO;
O bloco de LEGO pode se combinar de qualquer maneira que o usuário
deseje; e
O bloco de LEGO é tão simples e divertido que qualquer criança tem
capacidade de montar.

Wiley (2000a), porém, contesta essa metáfora envolvendo LEGOs. Para ele,
essa ideia limita a maneira das pessoas pensarem em relação à potencialidade de
um objeto de aprendizagem.
Wiley afirma que o principal problema envolvendo essa metáfora é que, de
acordo com as propriedades de um LEGO, qualquer bloco pode se combinar com
qualquer outro bloco LEGO, e isso não ocorre na prática com um objeto de
aprendizagem. É possível, por exemplo, que o conteúdo instrucional de um objeto
de aprendizagem não combine com outro conteúdo de um objeto, inviabilizando,
dessa forma, a sua combinação.
Além disso, no caso do LEGO, um simples “ajuntamento” de peças pode
formar uma peça nova e neste caso o todo é apenas um somatório das partes. Mas
um simples “ajuntamento” de objeto de Aprendizagem não é necessariamente
suficiente para formar um novo objeto de aprendizagem.
Diante desses problemas envolvendo essa comparação com LEGOs, Wiley
(2000b) propõe uma nova metáfora que fosse mais condizente com as
características de um objeto de aprendizagem. A metáfora escolhida por ele foi a de
um átomo.
Em sua definição, um átomo é uma pequena "coisa" que pode ser combinada
e recombinada com outros átomos para formar "coisas" maiores.
Segundo Wiley (2000b), essa metáfora se encaixa perfeitamente com as
características de um objeto de aprendizagem, uma vez que nem todo átomo pode
se combinar com qualquer outro átomo. Além disso, para que um átomo seja
combinado com outro, é preciso um treinamento, ou seja, não é tão simples e trivial
como a do bloco do LEGO. Essa característica é bastante coerente com a realidade
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de um objeto de aprendizagem, pois para combinar mais de um objeto na prática, é
preciso certo tipo de esforço.

3.4

Classificação
Assim como os objetos de aprendizagem foram caracterizados por alguns

pesquisadores, outros estudiosos também os classificaram com o intuito de ajudar
no estudo e no desenvolvimento de novas pesquisas sobre estes objetos.
Um dos pesquisadores que procurou desenvolver um estudo para classificar os
objetos de aprendizagem foi Curchill (2006). Sua classificação foi baseada em
diversas definições existentes na literatura sobre objetos educacionais. Em seu
estudo, Curchill (2006) classificou um objeto de aprendizagem em seis diferentes
tipos:
Apresentação - Informa a ideia principal do objeto assim como tudo que
o usuário pode encontrar dentro dele;
Prática - São objetos que permite o aluno por em prática o conteúdo
instrucional que foi aprendido. Nesse tipo de objeto é de suma
importância a interatividade entre o objeto e o aluno, para que o último
tenha consciência se o conteúdo instrucional foi realmente aprendido ou
não;
Simulação - São objetos que procuram fazer uma simulação de algum
sistema real como, por exemplo, simulação de um vôo. Esses objetos
devem ser construídos de uma maneira que possam ficar o mais
próximo possível da realidade, pois isso ajudaria o aluno quando ele
fosse operar de verdade em um sistema real;
Modelos Conceituais - São objetos feitos com o intuito de representar os
conceitos chaves de um determinado assunto. Churchill (2006), em seu
estudo apresenta um exemplo relacionado aos conceitos básicos de um
triângulo. Nesse exemplo, ele cria uma representação que permite o
aluno manipulá-lo através de seus parâmetros;
Informação - Tem a finalidade de passar várias informações para os
usuários através de diversos mecanismos de visualização. Esses
mecanismos podem ser uma tabela, um texto, gráficos, entre outros.
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Essas informações devem ser bastante interativas e permitir que muita
informação seja passada em um pequeno espaço de tela; e
Representação

Contextual

-

Tem

o

objetivo

de

permitir uma

representação realista de um determinado cenário para um aluno. Isso é
importante principalmente para aqueles cenários de difícil acesso como,
por exemplo, um vulcão. Assim, o aluno pode coletar informações como
temperatura, condições do tempo, entre outros.

3.5

Aspectos de Desenvolvimento
Um objeto de aprendizagem pode ser representado desde uma simples foto de

um motor de automóvel contendo os nomes de suas partes constituintes, a uma
aplicação multimídia com vídeos, sons e vários outros mecanismos de interatividade
[Silva, 2006]. Devido a essa abrangência em relação a sua representatividade, um
objeto de aprendizagem pode ser desenvolvido em várias tecnologias como, por
exemplo, em Macromedia Flash [ADOBE, 2008], applets Java [SUN, 2009],
Quicktime [APPLE, 2009], entre outros.
Vários estudos e pesquisas foram feitos com o intuito de desenvolver objetos
de aprendizagem com alguma dessas tecnologias. Cochrane (2007), por exemplo,
desenvolveu objetos de aprendizagem, utilizando a arquitetura do QuickTime, para
auxiliar professores no ensino sobre os princípios da engenharia do som. Já Prata et
al. (2006) apresenta alguns trabalhos envolvendo a construção de objetos de
aprendizagem utilizando as tecnologias Java e Flash. Churcuill et al. (2006) também
utiliza a tecnologia flash para desenvolver os objetos de aprendizagem para
dispositivos móveis.
De acordo com Gama et al. (2007), existe uma tendência entre os
pesquisadores em considerar um objeto de aprendizagem como sendo qualquer
conjunto de gráficos e imagens que, combinados com textos e mais algum elemento
(hipertexto/hipermídia), causem algum tipo de reflexão no usuário.
Embora

isso pareça

simples,

o desenvolvimento de um objeto

de

aprendizagem com conteúdo instrucional interessante e de qualidade é uma tarefa
bastante árdua e que requer o envolvimento de forma colaborativa de especialistas
de diferentes áreas da computação e da educação. Para um projetista
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computacional, por exemplo, os fatores técnicos durante a concepção merecem ser
destacados, tais como padronização, reutilização, adaptabilidade. Já para os
profissionais da educação, os princípios de design instrucional, interatividade,
clareza das instruções e teorias da aprendizagem são colocadas como fundamentais
[Kay et al., 2005].
Dessa forma, o desenvolvimento de um 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].
Em se tratando de dispositivos móveis, alguns cuidados devem ser tomados na
hora do desenvolvimento do objeto de aprendizagem. Essa preocupação é
justificada devido ao fato da tela de display de um dispositivo móvel ser bastante
reduzida e também pelo fato do mesmo não possuir alguns recursos comumente
utilizados em um computador como, por exemplo, mouse e o teclado. Sendo assim,
o desenvolvedor deverá utilizar algumas técnicas de design para que o objeto a ser
desenvolvido possa ter uma boa usabilidade e integração com o usuário que irá
utilizá-lo.
Esses aspectos de desenvolvimento de um objeto de aprendizagem para
dispositivos móveis serão abordados com mais clareza na seção 3.7.

3.6

Aplicação em um Sistema de Gestão de Aprendizagem
A utilização de objetos de aprendizagem em um LMS é extremamente útil e

interessante, uma vez que suas características estão intimamente ligadas com os
anseios de um LMS, que é a proliferação e o aperfeiçoamento colaborativo do
aprendizado. Isso faz sentido, já que é possível, através dos objetos de
aprendizagem, produzir de forma bastante rápida e gratuita materiais instrucionais
das mais variadas formas.
Partindo dessa ideia, é possível, portanto, ter objetos de aprendizagem
compondo alguma parte de um LMS, ou até mesmo um LMS composto
exclusivamente por objetos de aprendizagem. É importante destacar que, para
ambos os casos, é preciso uma preocupação minuciosa com relação à integração
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entre os objetos de aprendizagem, sendo necessária a utilização rigorosa de
padrões para garantir a interoperabilidade entre os objetos [Nunes, 2004].

3.7

Aplicação em M-Learning
Devido ao fato dos dispositivos móveis estarem presentes no cotidiano da

grande maioria da população e também pelo fato deles permitirem o acesso a
conteúdos das mais diversas áreas em qualquer local e em qualquer momento, eles
acabam se transformando em uma poderosa ferramenta para o universo do
conhecimento.
Embora esses dispositivos sejam uma ferramenta potencialmente eficaz para o
processo de aprendizagem, existe um agrave no tocante ao desenvolvimento de
objetos de aprendizagem para tais dispositivos. O grande problema no
desenvolvimento desses objetos é justamente no fato da tela de dispaly dos
dispositivos móveis serem muito pequenas. Isso faz com que a quantidade de
informação instrucional a ser passada para o usuário seja bastante limitada. Além
disso, o usuário não conta com alguns mecanismos comumente utilizados em um
computador normal como, por exemplo, mouse, teclado, entre outros. Essas
limitações podem colocar o processo de aprendizagem em risco, já que a
usabilidade e integração com o dispositivo é diminuída [Churcuill et al., 2006].
Dessa forma, fica evidente a necessidade de ter uma preocupação
diferenciada ao desenvolver um objeto educacional para algum dispositivo móvel. É
preciso criar técnicas e mecanismos que sejam aplicados no design desses objetos,
para que os mesmos supram essa carência referente ao seu tamanho, garantindo,
assim, uma boa usabilidade e integração com o usuário. Conseguindo isso, será
possível aumentar ainda mais o processo de aprendizagem entre as pessoas, uma
vez que elas poderão, agora, aprender a qualquer momento e em qualquer local que
deseje, bastando apenas, pra isso, estar conectados aos seus dispositivos móveis.
Embora seja bastante claro esse problema envolvendo o design de objetos de
aprendizagem para dispositivos móveis, poucos são os trabalhos, tanto de âmbito
nacional como internacional, que tratem esse problema a fundo.
Uma das poucas pesquisas que retrata esse tipo de problema e que merece
destaque é o de Churcuill et al. (2006). Nessa pesquisa, são propostas algumas
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recomendações, baseada em vários estudos realizados pelos autores, a serem
aplicados na hora que forem realizados os designs dos objetos de aprendizagem. As
principais recomendações feitas pelos autores são:
Evitar ao máximo o uso de técnicas de rolagem (scrolling) e de arrastar
(drag), pois isso torna bastante desconfortável o aprendizado por parte
do usuário;
Reduzir o máximo possível a quantidade de textos, colocando apenas o
que for estritamente necessário;
Desenvolver objetos de aprendizagem que ocupem toda a tela do
dispositivo, ou seja, não desperdiçar espaços vazios;
Utilizar o máximo possível de recursos visuais como forma de
aprendizado como, por exemplo, vídeos ou animações em Flash.
Segundo o autor, esse tipo de recurso é muito mais agradável e
interessante para o aprendiz do que textos;
Não criar objetos de aprendizagem muito longos, pois isso poderia
causar algum tipo de desconforto para o usuário;
Desenvolver objetos que permita o usuário realizar um passo de cada
vez. Sendo que, para cada passo realizado pelo usuário no objeto, o
mesmo deverá se comportar de alguma forma, seja alterando cores,
apresentando algum som, vídeo, texto, entre outros; e
Utilização de zoom para aumentar o poder de informação no objeto.
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4 Estudo de Caso

Através de uma análise feita sobre os ambientes virtuais de ensino (LMS), viuse que uma das possibilidades ainda não aproveitada por esses ambientes é a de
utilização de objetos de aprendizagem para dispositivos móveis. Sendo assim,
propõe-se neste capítulo o desenvolvimento de uma arquitetura que possibilite o
acesso individual a objetos de aprendizagem por meio de dispositivos móveis em um
ambiente de ensino a distância, propiciando, com isso, uma nova forma de
aprendizado para os ambientes virtuais de ensino.
A solução proposta parte do cenário que os objetos de aprendizagem já estão
prontos e disponíveis na Internet, bastando apenas que os usuários responsáveis
pelo cadastro dos objetos, geralmente os professores, informem o local onde esses
objetos se encontram. Em outras palavras, basta apenas o professor informar a url
(Uniform Resource Locator) à qual o objeto de aprendizagem está vinculado.
A arquitetura proposta é baseada na ideia de que os alunos possam por em
prática o que estudaram através da utilização dos objetos de aprendizagem. Através
desse ambiente, professores e alunos interagem de maneiras distintas. Os
professores podem adicionar os objetos como atividades de ensino e os alunos
podem aprender acessando-os.
Uma característica importante nessa arquitetura é que a sua comunicação é
feita apenas com o ambiente virtual de ensino (LMS) e não com o objeto de
aprendizagem. Isso permite que qualquer tipo de objeto de aprendizagem, que
esteja disponível na Internet, possa ser utilizado no LMS através da arquitetura
proposta.
Outra funcionalidade importante é a integração com os ambientes virtuais de
ensino. Através dessa integração, a arquitetura se tornará um módulo, ou seja, uma
expansão dos ambientes de ensino a distância.

Para fins práticos, no próximo

capítulo, será abordada a integração da referida arquitetura com um sistema de
gestão de aprendizagem, a plataforma AMADEUS.
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Exemplos Semelhantes
No desenvolvimento desse trabalho foi realizada um estudo em três relevantes

ambientes virtuais de ensino, um no âmbito nacional (AulaNet) [AULANET, 2009]] e
outros dois no âmbito internacional (Moodle e BlackBoard) [Moodle, 2008;
BlackBoard, 2008] . Entretanto, poucas referências foram encontradas no sentido de
permitir a utilização prática do paradigma de objetos de aprendizagem com o
paradigma de mobile learning.
O que é encontrado com bastante facilidade na literatura é a utilização
individual e separada desses dois paradigmas. Isso quer dizer que alguns desses
ambientes, como são os casos, por exemplo, do Moodle e do AulaNet, utilizam
dispositivos móveis como uma extensão dos seus ambientes LMS como forma de
aumentar ainda mais o processo de aprendizagem por parte das pessoas [Filippo, et
al., 2005]. Outros ambientes, porém, como é o caso do BlackBoard, permite que
qualquer pessoa, através do desenvolvimento de “Building Blocks”, desenvolva
objetos de aprendizagem e os agregue no ambiente do BlackBoard para possibilitar
a criação de novas funcionalidades [Techne, 2009; BlackBoard, 2008].

4.2

Aspectos Técnicos

No desenvolvimento da arquitetura foi utilizada a linguagem de programação
Java [JAVA, 2008]. Ela é definida como sendo uma linguagem de programação
orientada a objetos que foi desenvolvida pelo programador James Gosling durante a
década de 90, na empresa Sun Microsystems [SUN, 2009]. Diferentemente das
linguagens convencionais, que são compiladas para código nativo, a linguagem Java
é compilada para um "bytecode" que é executado por uma máquina virtual.
A escolha dessa linguagem de programação para o desenvolvimento da
arquitetura se deu pelo fato desta ser, hoje, uma linguagem amplamente aceita e
bem conhecida. Além disso, ela é uma linguagem gratuita, altamente padronizada e
documentada, o que se encaixa perfeitamente no contexto em que a arquitetura
proposta será inserida.
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Lógica de Funcionamento
Este tópico tem por objetivo explicar como será a lógica e a seqüência de

funcionamento envolvendo o cadastro de objetos de aprendizagem e o seu eventual
acesso, por meio dos dispositivos móveis. Essa demonstração será importante para
que se possa entender, futuramente, o ambiente em que a arquitetura proposta
estará inserida.
Para um melhor entendimento sobre a lógica de funcionamento, foi criada a
Figura 5

que ilustra todo o processo, desde o cadastro de um simples objeto de

aprendizagem em computadores pessoais na web, até o seu acesso através de
smart phones.
Além disso, para a sua compreensão e deixar claro o encadeamento de suas
tarefas, a mesma figura dividiu toda a lógica de funcionamento em quatro fases
distintas, são elas:
Cadastro dos Objetos de Aprendizagem;
Armazenamento das Informações no Banco de Dados;
Consulta das Informações no Banco de Dados; e
Acesso aos Objetos de Aprendizagem.
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Figura 5 – Lógica de Funcionamento

4.3.1 Cadastro dos Objetos de Aprendizagem
Esta é a primeira fase do processo e tem como principal objetivo o cadastro
dos objetos de aprendizagem na web. Neste cadastro, as únicas pessoas que
poderão realizar esse tipo de tarefa são os professores ou o administrador do
sistema, em outras palavras, este tipo de atividade não será de responsabilidade do
aluno.
É importante ressaltar que os cadastros desses objetos só poderão ser
realizados apenas em computadores pessoais na web. Para realizar esse cadastro,
o professor deverá passar algumas informações inerentes ao objeto de
aprendizagem como, por exemplo, o seu nome, descrição e, o mais importante, a url
à qual o objeto esta vinculado. Esta url é de suma importância neste cadastro, pois é
ela quem irá informar o local específico na Internet onde o objeto de aprendizagem
se encontra.
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4.3.2 Armazenamento das Informações no Banco de Dados
Depois que o professor finaliza o cadastro de um objeto de aprendizagem, é
preciso que todas as informações, inseridas pelo professor em relação ao objeto,
sejam persistidas no banco de dados. É justamente nessa etapa que esta fase esta
inserida. Sendo assim, o objetivo desta fase é garantir que as informações inseridas
na primeira fase sejam armazenadas com segurança no banco de dados.
É importante lembrar que esta fase é transparente para o usuário, não
precisando, portanto, que o mesmo a informe ou fique sabendo quando ela será
executada. Quem irá se responsabilizar pela execução dessa fase será a
arquitetura.

4.3.3 Consulta das Informações no Banco de Dados
Antes de chegar à última etapa, que é o acesso ao objeto de aprendizagem
através de um dispositivo móvel ou através de um computador pessoal, é preciso,
primeiro, acessar as informações referentes ao objeto de aprendizagem que se
deseja consultar. Esta fase tem por objetivo consultar no banco de dados as
informações referentes a um objeto de aprendizagem e disponibilizá-las para que os
dispositivos móveis possam acessá-las para mostrar ao usuário.
Assim como na fase anterior, esta fase também é transparente para o usuário,
ficando sob responsabilidade da arquitetura, o seu total controle.

4.3.4 Acesso aos Objetos de Aprendizagem
O objetivo dessa última fase é permitir que os usuários possam acessar os
objetos de aprendizagem, que foram previamente cadastrados pelos professores na
primeira fase, nos smart phones ou nos computadores pessoais. A priori, os usuários
que irão acessar os objetos são os alunos, uma vez que este tipo de atividade é
feita, normalmente, para avaliar o aprendizado do aluno em relação a algum assunto
abordado anteriormente pelo professor. Mas, nada impede que outra pessoa, ou
mesmo o próprio professor, possa acessar o objeto de aprendizagem através de
algum dispositivo móvel.
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Nesta fase, o usuário poderá consultar todas as informações referentes ao
objeto de aprendizagem, bem como acessá-lo através da url disponibilizada na
primeira etapa pelo professor. É importante destacar que neste primeiro momento, a
arquitetura proposta não irá testar e nem verificará se a url passada pelo professor é
uma url válida. Dessa forma, caso o professor informe alguma url indevida no
cadastro do objeto de aprendizagem, a mesma simplesmente não poderá ser
acessada pelo aluno.
Outro ponto importante diz respeito ao tipo de dispositivo móvel que será
utilizado para acessar o objeto de aprendizagem. A depender do seu tipo, alguns
objetos não poderão ser acessados. Isso faz sentido, uma vez que alguns smart
phones não possuem ainda alguns recursos que são necessários para funcionar
determinados tipos de objetos, como é o caso, por exemplo, do Flash¸Java, entre
outros.

4.3.5 Outros Aspectos Importantes
Existem alguns aspectos importantes, no que diz respeito à lógica de
funcionamento mostrada anteriormente, que precisam ser explicitados. Uma desses
aspectos diz respeito à consulta dos objetos de aprendizagem que foram
previamente cadastrados pelos professores. Esses objetos além de poderem ser
visualizados por meio dos dispositivos móveis, eles também poderão ser acessados
através dos computadores pessoais através da web. Nesse tipo de acesso, tanto o
professor, como o aluno, poderão acessar o objeto desejado da mesma forma que
eles realizariam em um smart phone. Dessa forma, qualquer usuário, seja professor
ou aluno, poderá acessar os objetos de aprendizagem em qualquer um dos
ambientes. Lembrando, porém, que o cadastro dos objetos é feito somente em
computadores pessoais e é de responsabilidade apenas do professor.
Outro aspecto importante é que toda vez que um objeto de aprendizagem for
acessado por um usuário, seja por meio de um smart phone ou de um próprio
computador pessoal, serão armazenados algumas informações referente a esse
acesso no banco de dados. Essas informações poderão ser, por exemplo, o nome
do objeto de aprendizagem, quem o visualizou, qual o dia e horário do acesso, entre
outros. Essas informações serão extremamente importantes para gerar um histórico
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de acessos. Esse tipo de histórico possibilitará aos professores terem conhecimento,
por exemplo, de quais os objetos mais acessados até o momento, quais foram os
alunos que utilizaram os objetos, quantas vezes cada aluno acessou, os dias e os
horários de acesso. Isso ajudará ao professor ter um controle sobre os objetos de
aprendizagem que ele disponibiliza na Internet, podendo tomar alguma providência,
caso algum objeto cadastrado não esteja sendo acessado da forma como ele
gostaria.

4.4

Tabelas Básicas
Antes de começar a explicar a arquitetura proposta, é preciso tecer alguns

comentários em relação a duas tabelas básicas que precisarão ser criadas para
garantir o correto funcionamento da arquitetura. A Figura 6 apresenta essas duas
tabelas denominadas de Learning_Object e History_Object.

Figura 6 – Tabelas Básicas da Arquitetura
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A primeira tabela, Learning Object, tem o objetivo de armazenar as
informações básicas inerentes a um objeto de aprendizagem, quando o mesmo for
inserido pelo professor através da web. Essas informações são:
Id_Object - identificador da tabela;
Name_Object - o nome do objeto de aprendizagem;
Description - descrição do objeto de aprendizagem. Geralmente esse
campo relata, de forma resumida, o objetivo e como deve funcionar o
objeto de aprendizagem;
Url - informar a url do objeto de aprendizagem, ou seja, o local
específico na Internet onde ele se encontra; e
Date_Criation - informa a data que foi inserido o objeto de
aprendizagem.

É importante deixar claro que, além dessas informações referentes à tabela
Learning_Object, qualquer outra informação poderá ser adicionada na mesma
tabela, a depender da necessidade e do interesse individual de cada LMS. Esse tipo
de modificação não implicará em nenhum prejuízo na estrutura da arquitetura, pois
ela foi desenvolvida para dar suporte a esse tipo de mudança.
Já a segunda tabela, History_Object, tem o objetivo de armazenar as
informações sobre o histórico de todos os acessos realizados, seja através do aluno
ou do professor, em um objeto de aprendizagem através de um smart phone ou de
um computador pessoal. Essas informações são as seguintes:
Id_History - identificador da tabela;
Id_Object - identificador da tabela Learning_Object. Esse campo é
necessário, pois é preciso vincular o histórico a um determinado objeto
de aprendizagem;
Data_Access - a data que foi realizado o acesso ao objeto de
aprendizagem; e
Time_Access - a quantidade total de tempo que o objeto ficou sob uso
do aluno ou professor.
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Assim como na tabela Learning_Object, a tabela History_Object também
poderá ser modificada para a inclusão de novas informações, caso seja necessário.
Nesta tabela de histórico poderia ser acrescentado, por exemplo, um campo que
informasse o score do aluno ao utilizar o objeto de aprendizagem. Essa informação
seria interessante para que tanto o aluno como o professor obtivesse um feedback
em relação à utilização do objeto. Além desse campo, poderiam ser acrescentadas
nessas duas tabelas outras informações importantes referentes a algumas tabelas
do LMS, após a sua integração com a arquitetura.

4.5

Arquitetura
Este tópico tem o objetivo de apresentar uma arquitetura que permita a

inclusão de objetos de aprendizagem em computadores pessoais na web, bem como
o seu eventual acesso através dos dispositivos móveis.
Esta arquitetura foi desenvolvida para funcionar como um módulo para os
ambientes virtuais de ensino. Dessa forma, ela pode ser adicionada nesses
ambientes sem que estes alterem sua arquitetura básica.
Para facilitar a compreensão, foi criada a Figura 7 para mostrar a visão geral da
estrutura. A Figura 8, porém, mostra com mais detalhe essa estrutura e o
funcionamento da arquitetura.

Figura 7 – Visão Geral da Arquitetura
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Figura 8 – Visão Detalhada da Arquitetura

Nesta figura, observa-se a presença de dois usuários, um usuário web e outro
mobile. Estes usuários representam, respectivamente, as pessoas que irão acessar
a arquitetura através de computadores pessoais e através dos smart phones.
Nesta mesma figura, pode-se observar a existência de três camadas:
Manager_Objects, Data_Base e Classes. Além dessas três camadas, pode-se
observar, também, a existência de três interfaces de comunicação: User-API,
Management-API e DataBase-API. A seguir, será explicado detalhadamente o que
significa e qual o objetivo de cada uma dessas camadas e interfaces de
comunicação.
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4.5.1 Camadas

Uma camada tem o objetivo de unir em um local tudo aquilo que tiver
características semelhantes, bem como separar, neste mesmo local, tudo aquilo que
não for comum.
As camadas podem ser observadas através de níveis, na qual, geralmente,
cada nível representa uma camada específica. Através dessa visão, cada nível só
pode se comunicar com um nível abaixo dele ou com um mais acima. Dessa forma,
não é possível, por exemplo, o nível 1 se comunicar diretamente com o nível 3. Para
conseguir essa comunicação seria preciso utilizar o nível 2 como intermediador.
Na Figura 8, observa-se a existência de três níveis, são eles:
Primeiro nível - Manager_Object;
Segundo nível - Data_Base; e
Terceiro nível - Classes.

Cada um desses níveis apresenta características diferentes e possuem
objetivos específicos. Eles serão abordados seqüencialmente a seguir.
4.5.1.1. Manager_Objects

Esta camada é o primeiro nível e, conseqüentemente, a de maior abstração.
Sua função é permitir que os usuários, tanto da web como mobile, consigam
manipular os objetos de aprendizagem. Essa manipulação é possibilitada através de
chamadas de rotinas (métodos) pré-definidas por essa camada.
Cada chamada de rotina é responsável por uma ação específica no objeto de
aprendizagem. Através dessa chamada é possível, por exemplo, incluir um objeto de
aprendizagem ou até mesmo consultá-lo
Essas rotinas são criadas dentro das classes, sendo que cada classe
representa uma entidade específica. Nesta camada, foram criadas três classes:
Manager_Object, Manager_Object_Web e Manager_Object_Mobile.
Neste nível são definidas, apenas, quais as rotinas que devem ser criadas e
como elas devem ser utilizadas pelos usuários. Em outras palavras, sua função é
somente fazer uma chamada para os métodos situados na camada inferior
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(Data_Base), ficando para este nível toda a lógica de implementação dos métodos.
A Figura 9 mostra a implementação das rotinas da classe Manager_Object_Mobile.
Como pode ser observada nesta figura, cada rotina faz apenas uma chamada para
outra rotina situada na camada inferior.

Figura 9 – Rotinas da Classe Manager_Object_Mobile

Na criação das três classes dessa camada foi utilizado o conceito de herança,
uma vez que esse tipo de conceito se encaixava perfeitamente para essa situação,
como pode ser observado através da Figura 10.

Figura 10- Herança
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De acordo com esse conceito, todos os métodos criados na classe pai são
herdados obrigatoriamente para seus filhos, ou seja, qualquer rotina criada na classe
pai poderá, também, ser utilizada pelas classes filhas. Em virtude disso, na classe
pai são criados todos os métodos que são comuns para os seus filhos.
Nesta camada a classes pai é a Manager_Object e os seus filhos são as outras
duas classes, Manager_Object_Web e Manager_Object_Mobile.
A classe filha Manager_Object_Web é responsável por manipular apenas as
informações inerente ao contexto web. Dessa forma, ações como inclusão, remoção
e atualização de objetos de aprendizagem, que são específicas do contexto web,
deverão estar presentes nessa classe. Esses métodos são correspondentes a
Insert_Object, Delete_Object, Update_Object respectivamente.
Já a classe filha Manager_Object_Mobile tem a função de manipular somente
as informações inerentes ao contexto mobile. Neste primeiro momento, a única ação
possível em um dispositivo móvel é o acesso ao objeto de aprendizagem.
Antes de continuar a explicação desta classe filha, é preciso, primeiro,
entender como funciona para arquitetura todo o processo de consulta e acesso ao
objeto de aprendizagem.
Quando o aluno clica no link correspondente ao objeto de aprendizagem
através do seu smart phone, o mesmo deverá avisar à arquitetura que a seção foi
inicializada. Em outras palavras, informar que o usuário começou a utilizar o objeto.
Esse aviso pode ser feito através da chamada da rotina Start_Section na classe filha
Manager_Object_Mobile.
Quando o usuário não desejar utilizar mais o objeto de aprendizagem, o
dispositivo móvel deverá informar a arquitetura que a seção deverá ser encerrada.
Isso é possível através da chamada da rotina End_Section, pertencente à mesma
classe filha.
Essas duas rotinas, Start_Section e End_Section, pertencentes à classe
Manager_Object_Mobile,

são

responsáveis

pelo

povoamento

da

tabela

History_Object_Activity. Quando a seção é iniciada, é feita a inclusão de uma tupla
nesta tabela contendo as informações referentes ao identificador da tabela
(id_history), identificador do objeto de aprendizagem (id_object) e a data que foi feito
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o acesso. Esta data contém informações referentes ao ano, mês, dia, hora, minuto e
segundo.
Ao finalizar a seção, com a chamada da rotina End_Section, a tupla que foi
inserida inicialmente será agora atualizada através da inclusão de um novo campo
referente ao tempo de acesso do objeto de aprendizagem (Time_Acces) pelo aluno.
Este tempo é calculado através da diferença entre a data que a seção foi finalizada
pela data em que a mesma foi iniciada.
Como afirmado anteriormente, a classe pai contém todos os métodos que são
comuns para os seus filhos. No caso específico desta arquitetura, um método que é
comum para os filhos Manager_Object_Web e Manager_Object_Mobile é o
Search_Object , como pode ser observado através da Figura 8. Este método tem o
objetivo de consultar um determinado objeto de aprendizagem. Para conseguir
realizar essa consulta, será preciso informar, na chamada deste método, o
identificador do objeto de aprendizagem.

4.5.1.2. Data_Base

Esta camada é referente ao segundo nível da arquitetura e tem o objetivo de
interagir com o local (banco de dados) onde as informações sobre os objetos de
aprendizagem serão inseridas.
Neste

nível,

foram

criadas

quatro

classes:

Connection,

Constants,

Learning_Object e History_Object_Activity_DAO. As duas primeiras classes são
responsáveis por fazer toda a parte de conexão com o banco de dados.
Já as outras duas classes são responsáveis por manipular as tabelas
Learning_Object e History_Object_Activity que foram comentadas na seção 4.4.
Geralmente, cada tabela básica que for criada na arquitetura, originará uma classe
correspondente nesse nível. Isso faz sentido uma vez que é nesta camada que é
feito todo o processo de inclusão, exclusão, atualização e consulta de registros nas
tabelas no banco de dados.
Nesta camada, toda e qualquer rotina criada no nível acima deverá também ser
criada neste nível. A diferença é que neste nível a rotina fará todo o processo de
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manipulação com a base de dados. Em outras palavras, como mencionado
anteriormente, este nível conterá toda a lógica de implementação das rotinas que
foram definidas na camada acima. A Figura 11 ilustra a implementação da rotina
Start_Section da classe History_Object_Activity_DAO.

Figura 11 – Implementação da Rotina Start_Section

4.5.1.3. Classes

Esta camada é o último nível da arquitetura e representa todas as entidades
que precisarão ser criadas para garantir o correto funcionamento da refeida
arquitetura. Cada entidade representa uma tabela básica que foi criada na
arquitetura. Como nesta arquitetura, até o momento, só foram criadas duas tabelas
(vide seção 4.4), esta camada também só possuirá duas entidades, que são:
Learning_Object e History_Object_Activity.
Cada uma dessas entidades representa na verdade uma classe, sendo que em
sua implementação são criados todos os campos existentes na sua tabela
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correspondente, bem como todos os métodos para alterar um determinado valor
(método set() ) e os métodos para obter valor (método get()).

4.5.2 Interfaces de Comunicação

Uma interface de comunicação tem por objetivo permitir a comunicação entre
duas faces. Essa comunicação, como mencionado anteriormente, será viabilizada
através de chamadas de rotinas definidas pela arquitetura.
Uma

interface

de

comunicação

é

comumente

denominada

na

área

computacional de API. Uma API, Application Programming Interface (ou Interface de
Comunicação de Programação de Aplicativos), é entendida nessa área como sendo
um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por uma arquitetura para permitir
que aplicações possam utilizar suas funcionalidades. Isso permite que as aplicações
não se envolvam nos detalhes da implementação da arquitetura, mas apenas em
usar os seus serviços.
Ao todo, existem três interfaces de comunicação na arquitetura proposta: UserAPI, Management-API e DataBase-API.
Na Figura 8, observa-se que a primeira API permite a comunicação entre os
dois tipos de usuários (Web e Mobile) e a arquitetura. É importante destacar que
essa comunicação é possibilitada através da utilização do LMS, ou seja, os usuários
acessam todas as funcionalidades da arquitetura através do ambiente virtual de
ensino. Este serve, portanto, como um intermediador, responsável por encapsular
para o usuário todas as chamadas de métodos definidos pela arquitetura.
Já as outras duas API, Management e DataBase, permitem a comunicação
interna entre as camadas da arquitetura. A primeira garante a comunicação entre a
camada Manager_Object e a camada DataBase. A segunda, porém, permite que o
segundo nível (DataBase) se comunique com o último nível (Classes).
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5 Integração da Arquitetura com a Plataforma AMADEUS

O objetivo deste capítulo é mostrar de que maneira foi realizada a integração
da arquitetura proposta com a plataforma AMADEUS [AMADEUS, 2008]. Nele será
feita uma breve descrição sobre a plataforma AMADEUS, explicitando seus
objetivos, características e funcionalidades.
Após essa descrição, serão apresentados os requisitos necessários da
arquitetura para que esta possa se adequar perfeitamente ao AMADEUS. Em
seguida, são explicitadas as tabelas da plataforma AMADEUS que precisarão ser
incorporadas às tabelas básicas da arquitetura. Por fim, serão realizados alguns
testes, nas quais serão realizados os cadastros de objetos de aprendizagem e os
seus eventuais acessos através da plataforma AMADEUS utilizando a arquitetura
proposta.

5.1

Plataforma AMADEUS

O Sistema AMADEUS de Gestão do Aprendizado trata-se de uma aplicação
openSource, orientado à integração com diversas mídias, tais como: jogos e
simulações multi-usuário que agregam recursos da realidade virtual; vídeos;
conteúdo textual; áudio e imagens.
Busca-se, com isto, explorar da melhor forma os canais da percepção humana
e atender às diversas formas de aprendizagem dos usuários através das
características inerentes a cada um destes recursos e aplicá-las no contexto da
aprendizagem [Lobato et al, 2007].
Através do sistema AMADEUS, estende-se o conceito de Sistema de Gestão
do Aprendizado (LMS) pela incorporação de novos estilos de interação do usuário
com o sistema, com o conteúdo e entre os demais usuários. Portanto, caracteriza-se
por um ambiente de ensino colaborativo, onde os professores e alunos podem
interagir com o ambiente e entre si, sendo capazes de perceber as ações e
atividades dos participantes [Lobato et al, 2008].
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Os professores podem inferir sobre o aprendizado de seus alunos,
disseminando informação através do ambiente e, posteriormente avaliá-los, inclusive
de forma qualitativa, observando sua capacidade de iniciativa, interação com os
demais alunos, exploração de temas extraclasse, colaboração com o grupo e demais
aspectos não tratados em provas e atividades tradicionais. Enfim, possibilita um
meio virtual e interativo que promove e facilita a EaD.

5.2

Requisitos da Arquitetura Proposta

Durante o período de desenvolvimento junto ao projeto AMADEUS e com as
pesquisas de exemplos semelhantes, foram discutidos com os coordenadores do
projeto, os professores e colaboradores internos e externos quais requisitos seriam
importantes para a arquitetura.
Devido esse levantamento inicial, nessa seção, serão descritos os principais
requisitos que a arquitetura deve possuir. São elas:
Cadastrar, excluir, atualizar e consultar um objeto de aprendizagem
através de ambiente virtual de ensino (LMS);
Acessar um objeto de aprendizagem por meio de um dispositivo móvel e
computadores pessoais na web;
Visualizar uma lista com todos os objetos de aprendizagem disponíveis
para um determinado curso;
Visualizar em um dispositivo móvel uma lista com todos os objetos de
aprendizagem disponíveis para vários cursos;
Obter a quantidade total de acesso ao objeto de aprendizagem por parte
do aluno;
Dependência de cursos. O usuário somente poderá acessar os objetos
de aprendizagem pertencentes ao curso que o mesmo esteja
matriculado;
Armazenar o tempo total que o aluno passou utilizando o objeto de
aprendizagem;
Visualizar a data que o objeto de aprendizagem foi cadastrado pelo
professor no LMS; e
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Desenvolver uma interface simples para o usuário, mas ao mesmo
tempo fácil de utilizar.

A partir desses requisitos supracitados, foi criado um diagrama de caso de uso
para representá-los, como pode ser observado a partir da Figura 12.

Figura 12 – Diagrama de Caso de Uso
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Tabelas Afetadas no AMADEUS

Como foi visto na seção 4.4, foram criadas duas tabelas básicas
(Learning_Object e History_Object_Activity) para garantir o correto funcionamento da
arquitetura proposta. Foi esclarecido, também, neste tópico que, a depender da
integração com algum LMS, outros campos, ou até mesmo outras tabelas, poderiam
ser agregadas a essas tabelas básicas. Essa agregação dependeria do contexto em
que o LMS estaria inserido.
No caso do AMADEUS, foi necessário agregar algumas tabelas, como pode
ser observado na Figura 13.

Figura 13 – Tabelas Afetadas no AMADEUS

As tabelas agregadas são a Module, Course e Person e elas representam,
respectivamente, os módulos de um curso, um curso e uma pessoa. Como se pode
observar nesta figura, as tabelas Module e Course estão associadas à tabela
Learning_Object. Isso foi preciso, pois era necessário associar um objeto de
aprendizagem a um curso, mais precisamente, a um módulo de um determinado
curso. Através dessa associação será possível, por exemplo, verificar a quantidade e
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quais os objetos de aprendizagem que estão vinculados a um determinado módulo,
ou até mesmo a um curso.
Já a tabela Person está associada à tabela responsável por armazenar o
histórico dos acessos aos objetos de aprendizagem por parte dos alunos, ou seja, a
tabela History_Object_Activity. A relação entre essas duas tabelas faz sentido, uma
vez que é preciso sempre associar o aluno que realizou o acesso ao objeto de
aprendizagem. Através dessa associação será possível, por exemplo, saber quais os
objetos de aprendizagem que um determinado aluno acessou, bem como o tempo
total utilizado pelo mesmo em cada acesso.

5.4

Aspectos Técnicos

Durante o processo de desenvolvimento e integração da arquitetura com o
AMADEUS foi utilizado um celular real para realizar os testes necessários. O modelo
de celular utilizado foi o Iphone 3g e o Nokia E61 [IPHONE, 2009; NOKIA, 2009]. A
comunicação desses dispositivos móveis com o AMADEUS foi feita através da rede
sem fio.
A implementação de toda parte mobile foi feita através da linguagem de
programação Java [SUN, 2009], enquanto o Sistema Gerenciador de Banco de
Dados (SGBD) adotado foi o PostgreSQL [POSTGRESQL, 2009]. Estas escolhas
baseiam-se no fato destas tecnologias serem também adotadas nas demais
extensões da plataforma AMADEUS LMS, seguindo então os mesmos padrões,
proporcionando compatibilidade.

5.5

Integração com o AMADEUS

Como descrito na sessão 5.1, o AMADEUS é um ambiente virtual de ensino a
distância. Através deste ambiente, foi possível testar e fazer a integração com a
arquitetura descrita no capítulo anterior.
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Inicialmente, foram encontradas algumas dificuldades durante a integração,
pois o AMADEUS utiliza algumas tecnologias específicas, tais como: Hibernate
[HIBERNATE, 2009] e Struts [STRUTS, 2009].
Antes de iniciar a integração com o AMADEUS, foi necessário um estudo para
obter o conhecimento necessário sobre essas tecnologias citada acima. Somente
após o domínio destas tecnologias é que o início da integração com a plataforma
pôde ser iniciado.
O AMADEUS divide um curso em módulos, na qual cada módulo poderá conter
jogos, enquetes, objetos de aprendizagem, avaliações, vídeos, entre outros. No
entanto, todos os objetos de aprendizagem adicionados nos módulos de um curso
serão visualizados apenas nos módulos e cursos especificados durante o cadastro
dos mesmos.
Para permitir a integração com o ambiente virtual, foi necessária a inclusão de
telas (páginas web) e de tabelas no banco de dados. As páginas serão utilizadas
para exibir ou cadastrar informações referentes aos objetos de aprendizagem.
Enquanto que as tabelas no banco de dados farão a persistência dessas
informações.
Um dos requisitos que os coordenadores do projeto desejavam era que
nenhuma nova tela criada alterasse o padrão de telas do AMADEUS. Esse requisito
foi prontamente atendido, pois permite que o usuário não tenha conhecimento que
está utilizando um ambiente diferente em nenhum momento durante o acesso ao
objetos de aprendizagem.
Outro requisito solicitado por parte dos coordenadores do projeto era que fosse
feita uma prototipagem rápida e de baixa fidelidade nas novas telas. Esse tipo de
técnica permite as melhores soluções mesmo antes de o sistema começar a ser
implementado. De acordo com SNYDER (2003), quanto mais protótipos e iterações,
maiores são as chances do produto final se adequar ao público ao qual ele se
destina.
Esses protótipos podem ser construídos em papéis, ou até modelos digitais
próximos do produto final. Estes artefatos permitem que os usuários interajam com
um modelo de menor fidelidade que o produto final e possam expor suas primeiras
percepções sobre o que está sendo desenvolvido. A Figura 14 e a Figura 15 mostram,
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respectivamente, os protótipos de baixa e alta fidelidade que foram feitos para a tela
de acesso ao objeto de aprendizagem em um dispositivo móvel.

Figura 14 – Protótipo em Papel: Acesso a um Objeto de Aprendizagem em um Dispositivo
Móvel

Figura 15 – Protótipo de Alta Fidelidade: Acesso a um Objeto de Aprendizagem em um
Dispositivo Móvel
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Primeiramente, para ter uma ideia geral das telas que compõem este módulo, é
descrito o mapa de navegação, tanto para as telas web como para as telas mobile,
representado por diagramas de estados, como pode ser visto através da Figura 16 e
da Figura 17.

Figura 16 – Diagrama de Estados (Mobile)

Figura 17 – Diagrama de Estados (WEB)
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A seguir será apresentado o ciclo de telas, tanto para o ambiente web como
para o mobile. Este ciclo de telas representa todos os passos necessários, desde o
simples cadastro de um objeto de aprendizagem no AMADEUS, até o seu futuro
acesso no dispositivo móvel.

5.5.1 Web

Para cadastrar um objeto de aprendizagem na web é preciso, primeiro,
selecionar no módulo do curso a atividade correspondente ao objeto de
aprendizagem, que nesse caso é “mídias para celular”, como pode ser visto através
da Figura 18.

Figura 18- Tela para Selecionar Atividade Correspondente ao Objeto de Aprendizagem
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Depois de selecionar a atividade, o sistema irá redirecionar a página para uma
tela de cadastro do objeto de aprendizagem (Figura 19).

Figura 19 – Tela para Cadastrar Objeto de Aprendizagem

Conforme já mencionado anteriormente, esta tela servirá para que o professor
preenche todas as informações referentes ao objeto de aprendizagem que está
sendo cadastrado.
Já a Figura 20 exibe a visualização geral das informações sobre o objeto de
aprendizagem que foi inserido pelo professor. Nessa mesma tela essas informações
podem ser alteradas e também excluídas pelo professor. Pode-se perceber nesta
tela que foi utilizado o padrão de telas do AMADEUS, conforme a solicitação feita
pelos coordenadores.
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Figura 20 – Tela para Editar e Excluir um Objeto de Aprendizagem

É importante ressaltar que, ao inserir um objeto no AMADEUS, este ambiente
fará uma requisição para a arquitetura solicitando que a mesma inclua o objeto de
aprendizagem no banco de dados. Isso será possível através da chamada da rotina
Insert_Object, conforme já visto na sessão 4.5.1.1.
Todo objeto de aprendizagem incluído poderá ser visualizado no próprio
ambiente do AMADEUS e em seu respectivo módulo (Figura 21).
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Figura 21 – Visualização de Objetos de Aprendizagem Cadastrados

A ação de clicar com o mouse sobre o nome de um objeto de aprendizagem
que foi adicionado fará com que apareça uma nova tela, representada pela Figura 22.

Figura 22 – Tela de Acesso ao Objeto de Aprendizagem

Esta nova tela apresenta as informações sobre o objeto de aprendizagem,
como o seu nome, sua descrição, a data que ele foi criado e a quantidade total de
acessos ao objeto feitos até o momento.
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Para acessar o objeto de aprendizagem será preciso clicar no link
representado pela palavra ACESSAR. Este link, na verdade, é a url passada pelo
professor durante o cadastro do objeto de aprendizagem. Conforme já mencionado,
esta url representa o local específico na Internet onde o objeto de aprendizagem se
encontra.
Após clicar na palavra ACESSAR, uma outra página será aberta contendo o
objeto de aprendizagem selecionado, como pode ser visto através da Figura 23.

Figura 23 – Acessando um Objeto de Aprendizagem

5.5.2 Mobile

No ambiente mobile, após realizar o login, o usuário se defronta com uma tela
que apresenta todos os cursos que ele está matriculado (Figura 24). Selecionando um
determinado curso, o usuário irá para uma outra tela contendo as informações gerais
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deste curso, como suas atividades, materiais, notícias, entre outras (Figura 25). Podese observar que esta tela apresenta a quantidade total de cada informação entre
parêntese. No caso específico de atividades, por exemplo, a quantidade total
registrada na Figura 25 é dois.

Figura 24 – Tela no Ambiente Mobile Referente aos Cursos do Aluno
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Figura 25 – Informações de um Curso no Ambiente Mobile

Os objetos de aprendizagem farão parte de uma atividade, ou seja, assim que
o professor adicionar um objeto de aprendizagem na web, a quantidade total de
atividades apresentada na Figura 25 deverá ser incrementada.
Para poder visualizar os objetos de aprendizagem de um curso será preciso
que o usuário clique na palavra atividades. Assim que o fizer, a Figura 26 aparecerá.
Nesta tela, além dos objetos de aprendizagem, o aluno poderá visualizar as outras
atividades do curso, como enquetes, jogos, entrega de materiais, fóruns, entre
outros.
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Figura 26 – Tela Referente as Atividades de um Curso no Ambiente Mobile

No caso específico do objeto de aprendizagem, o nome e a data de criação do
objeto serão mostrados nessa página. Ao clicar no objeto de aprendizagem, o
usuário irá se defrontar com outra tela (Figura 27). Esta página, assim como na parte
web, irá apresentar para o aluno algumas informações sobre o objeto de
aprendizagem, como, por exemplo, o nome, descrição, data de criação e a
quantidade total de acessos realizados no objeto selecionado.
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Figura 27 – Tela Referente as Informações do Objeto de Aprendizagem (Imagem)

Por fim, para acessar o objeto de aprendizagem pelo dispositivo móvel o aluno
bastará clicar na palavra ACESSAR situado abaixo da descrição do objeto. Após
clicar nesta palavra, outra página será aberta contendo o objeto de aprendizagem
selecionado, como pode ser visto através da Figura 28.
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Figura 28 – Visualização do Objeto de Aprendizagem (Imagem)

Conforme comentado anteriormente, para manter o histórico dos acessos aos
objetos de aprendizagem é preciso chamar duas rotinas, que são: Start_Section e
End_Section.
A primeira rotina será chamada assim que o usuário clicar em ACESSAR e a
página contendo o objeto de aprendizagem aparecer. Já a última rotina, a
End_Section, será chamada quando o usuário fechar a tela do objeto de
apendizagem.

5.6

Teste da Arquitetura

Foram feitos dois testes na plataforma AMADEUS utilizando a arquitetura
proposta para verificar se todos os requisitos elicitados estavam sendo
contemplados.
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O primeiro teste foi feito a partir da inclusão de um objeto de aprendizagem
referente a uma imagem ilustrativa de um coração (Figura 29). Essa imagem mostra
em detalhes a estrutura do coração, onde é possível identificar artérias, veias, vasos,
entre outros.

Figura 29 – Imagem Referente à Estrutura de um Coração

O cadastro desse objeto de aprendizagem no AMADEUS pode ser observado
a partir da Figura 19 e o seu acesso pela web a partir da Figura 23. Já a visualização
do objeto em um dispositivo móvel pode ser observada a partir da Figura 27 e o seu
acesso na Figura 28.
Já no segundo teste, foi feita a inclusão de um objeto de aprendizagem
correspondente a um vídeo que ilustra a estrutura e o funcionamento de um
coração. O cadastro desse objeto de aprendizagem na plataforma AMADEUS pode
ser observado na Figura 30 e o seu acesso na Figura 31. No ambiente mobile, a
visualização e o seu acesso podem ser observadas, respectivamente, na Figura 32 e
na Figura 33.
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Figura 31 – Acesso ao Vídeo Através da Web

65

Capítulo 5- Integração da Arquitetura com a Plataforma Amadeus

Figura 32 – Tela Referente às Informações do Objeto de Aprendizagem (Imagem)

Figura 33 - Visualização do Objeto de Aprendizagem (Vídeo)
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6 Considerações Finais

A utilização de objetos de aprendizagem, através de dispositivos móveis em
um ambiente virtual de ensino a distância, apresenta-se, atualmente, como uma
tendência para melhorar e estimular o desempenho de estudantes no processo de
aprendizagem.
Esta tendência é amparada na constatação de educadores de que este tipo de
aprendizado torna-se mais dinâmico, atraente, interativo e divertido [TAROUCO,
2004; OLIVEIRA, 2007; BETTIO, 2002]. Isso faz sentido, uma vez que o aluno
consegue aprender a qualquer momento e em qualquer lugar que deseje. Essas
características indicam os benefícios que podem ser trazidos ao processo
ensino/aprendizado pela utilização de objetos de aprendizagem por meio dos smart
phones.
Este trabalho teve o objetivo de apresentar uma solução para a utilização de
objetos de aprendizagem através de dispositivos móveis em ambientes virtuais de
ensino a distância. Também foi objetivo deste trabalho, realizar alguns testes de
integração com a plataforma AMADEUS, como prova da funcionalidade da solução
proposta, o qual foi realizado com sucesso.
Dessa forma, uma contribuição desse trabalho foi a possibilidade de os alunos
poderem utilizar objetos de aprendizagem através dos seus celulares. Para tanto, foi
definida e implementada uma arquitetura, a qual pôde ser integrada em um Sistema
de Gestão de Aprendizagem. Sendo assim, professores podem adicionar objetos de
aprendizagem à prática docente para que seus alunos os utilizem e aprendam de
uma maneira divertida e diferente.
As próximas seções deste capítulo descrevem as contribuições específicas
(sessão 6.1) deste trabalho, discutem as limitações do mesmo (sessão 6.2) e
apresentam sugestões de trabalhos futuros (sessão 6.3).
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Contribuições Específicas

Este trabalho apresenta as seguintes contribuições:
Possibilidade de utilização de m-learning nos ambientes de ensino a distância;
Possibilidade de inclusão de objetos de aprendizagem em ambientes de ensino
a distância;
Acesso a objetos de aprendizagem por meio de dispositivos móveis;
Independência entre o objeto de aprendizagem e os ambientes virtuais de
ensino, ou seja, qualquer objeto, que esteja disponível na Internet, pode ser
utilizado no LMS por meio da arquitetura que foi proposta;
Definição e implementação de uma arquitetura que possibilita a utilização de
objetos de aprendizagem em ambientes virtuais de ensino; e
Criação de um novo módulo na plataforma AMADEUS referente ao cadastro e
acesso de objetos de aprendizagem através de dispositivos móveis.

6.2

Limitações

A principal limitação deste trabalho é que a arquitetura proposta só permite a
utilização de objetos de aprendizagem que são monousuários, ou seja, ela não
permite que mais de um aluno interajam entre si utilizando um mesmo objeto de
aprendizagem.
Outro ponto negativo em relação a este trabalho é que a arquitetura não foi
projetada para verificar o contexto do celular que o usuário possui ao acessar o
objeto de aprendizagem. Dessa forma, vão existir situações em que o professor irá
incluir um objeto de aprendizagem em um determinado curso, mas alguns alunos
não poderão acessá-los em virtude de uma limitação tecnológica dos seus smart
phones.
Outra limitação deste trabalho é que ele só permite que o aluno acesse o
objeto de aprendizagem enquanto estiver conectado na Internet, ou seja, não é
possível o aluno baixar o objeto para o seu celular e acessá-lo posteriormente em
modo off-line.
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Por fim, outro ponto negativo em relação a esta solução é o fato dela não ter
sido projetada para informar quando a url (local onde se encontra o objeto de
aprendizagem) não estiver mais disponível para acesso.
6.3

Trabalhos Futuros

Este trabalho fornece bases para futuras melhorias. Algumas sugestões são:
Aperfeiçoamento da arquitetura para permitir também a utilização de objetos de
aprendizagem multiusuários;
Permitir na arquitetura a utilização de objetos de aprendizagem que possuam
feedback, ou seja, resultados da interação do aluno com o objeto; e
Incluir um módulo de percepção para permitir que só seja disponibilizado para
o aluno apenas os objetos de aprendizagem que o seu celular fosse capaz de
executar.
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