
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 

 

 

RAFAEL GATTINO FURTADO 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVORA: GESTÃO DE OBJETOS DIGITAIS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis  

2020 



 

 

Rafael Gattino Furtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVORA: GESTÃO DE OBJETOS DIGITAIS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina para a obtenção do título de Mestre em 

Engenharia do Conhecimento. 

Orientador: Profª. Araci Hack Catapan, Dra. 

Coorientador: Prof. Tarcisio Vanzin, Dr. 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, 

 através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. 

 

 

Furtado, Rafael Gattino 

   ÉVORA: GESTÃO DE OBJETOS DIGITAIS DE ENSINO E APRENDIZAGEM / 

Rafael Gattino Furtado ; orientadora, Araci Hack Catapan , 

coorientador, Tarcisio Vanzin , 2020. 164 p. 

 

 

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento, Florianópolis, 2020. 

 

   Inclui referências. 

 

   1. Engenharia e Gestão do Conhecimento. I. , Araci Hack Catapan. 

II. , Tarcisio Vanzin. III. Universidade Federal de Santa Catarina. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

IV. Título. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RAFAEL GATTINO FURTADO 

Évora: Gestão de Objetos Digitais de Ensino e Aprendizagem 

 

O presente trabalho em nível de mestrado foi avaliado e aprovado por banca examinadora 

composta pelos seguintes membros:  

 

Profª. Araci Hack Catapan, Dra. 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Profº.Dr. Fernando Spanhol  

Examinador Interno Suplente/PPGEGC 

 

Profª. Lucia Maria Martins Giraffa, Dra. 

Examinador externo/PUCRS 

 

Prof. Luis Otoni Meireles Ribeiro, Dr. 

Examinador externo suplente/IFSUL 

 

 

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado 

adequado para obtenção do título de mestre em Engenharia do Conhecimento. 

 

 

 

Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Dr. 

Coordenador do Programa 

 

 

 

 

 

Profª. Araci Hack Catapan, Dra 

Orientadora 

 

 

 

 

 

Prof. Tarcisio Vanzin, Dr. 

Coorientador/UFSC 

 

 

Florianópolis, 07 de agosto de 2020.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado à minha família. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, que sempre me amaram e prestaram suporte para a realização de tudo. 

Ao meu irmão Giuliano, juntamente com Keli, Guilherme e Emanuel, pelo infinito 

amor e carinho. 

À minha esposa Val, pela paciência, cumplicidade, companhia e amor. 

À minha orientadora, a professora Araci Hack Catapan, por me aceitar, por me 

orientar, por me motivar, por acreditar em mim, por permitir que tudo ocorresse ao seu tempo, 

pela sua sabedoria e pela sua luz que contagia quem está a sua volta. 

Ao meu coorientador, professor Tarcisio Vanzin, pelas pontuais contribuições e pelas 

boas conversas durante a disciplina de Cibersociedade. 

Aos meus colegas de grupo de pesquisa e demais amigos que participaram da 

apresentação da proposta e utilizaram a ferramenta, me oportunizando um feedback memorável: 

Dóris Roncarelli, Rafaela Lunardi Comarella, Luis Henrique Lindner, Cassiano Zeferino de 

Carvalho Neto, Cássio Frederico Moreira Druziani, Morgana Niehues, Dalner Barbi, Juliana 

Bordinhão Diana, Kelly Aparecida Gomes, Mauro Lorençatto, Valéria Veras Burigo, Giovanni 

Farias, Rogério Santos Pedroso, Guilherme Koerich, Luciana dos Santos Rosenau. 

Aos membros de banca que prontamente aceitaram o convite e contribuíram para a 

correção textual e importantes apontamentos na dissertação: professores Roberto Carlos dos 

Santos Pacheco, Fernando Spanhol, Lucia Maria Martins Giraffa e Luis Otoni Meireles Ribeiro. 

Aos demais professores do EGC, em especial o professor Cristiano Cunha. 

Aos meus colegas de UNIPLAC, em especial Sabrina, Stéfano e Madalena pela 

parceria e amizade.  

Aos todos os meus colegas da turma de 2017, em especial: Fernando Melo Faraco, 

Fernanda Elisa Palandi, Lídia Neumann Potrich, Graciele Tonial, Nina Rosa Cruz Gerges e 

Cinthya Mônica da Silva Zanuzzi. 

Um agradecimento mais que especial para duas pessoas, que me cederam o espaço de 

suas casas, compartilharam seu tempo, e, sem questionar, me prestaram todo auxílio para que 

pudesse pernoitar diversas vezes em Florianópolis: Marilei Osinski e Fernando Melo Faraco. 

Sua eterna gentileza e amizade jamais serão esquecidas. Sou eternamente grato. 

A todos aqueles, que de alguma forma, contribuíram para que fosse possível a 

conclusão do mestrado. 

E finalmente, à razão da minha respiração, o motivo do meu brilho nos olhos, o motivo 

do meu eterno sorriso no rosto, a fonte da minha inspiração, minha amada filha, Rafaela. 



 

 

 

 

 



 

 

MOTIVAÇÃO 

 

Minha formação acadêmica iniciou-se nos ramos da tecnologia. Me graduei Bacharel 

em Informática e posteriormente me tornei Especialista em Redes e Sistemas Distribuídos. Meu 

campo de atuação estava centrado na análise de sistemas, programação e administração de redes 

e servidores. Durante a graduação realizei algumas tutorias em disciplinas de programação, mas 

foi em 2005 que veio o convite para me tornar, de fato, docente na querida Universidade do 

Planalto Catarinense (UNIPLAC). Dormi programador e acordei professor de graduação. Foi 

um caminho trabalhoso e divertido, pois tive que estudar muito mais do que outrora, mas a 

recompensa valia o esforço. 

Como disse Guimarães Rosa, professor é aquele que, de repente, aprende. Aprendi a 

ensinar, eu acho, mas mais do que isso, aprendi a ter uma satisfação no ofício profissional muito 

maior que antes. Sempre gostei do que fiz, mas a docência se tornou minha cachaça. Como já 

disse várias vezes sobre a docência, o faria até de graça. De lá pra cá continuo com minhas duas 

atividades profissionais. 

Após realizar alguns cursos a distância e por incentivo da outra atividade profissional, 

me tornei Especialista em Gestão Pública, sendo que esta especialização foi realizada na 

modalidade a distância. Comecei alguns projetos em Ensino a Distância (EaD) até que fui 

convidado a integrar a equipe que estruturaria (do zero) o setor de Ensino a Distância da 

UNIPLAC. O trabalho foi realizado e no decorrer deste processo cursei uma terceira 

especialização em Planejamento, Implementação e Gestão de EaD. O trabalho desenvolvido 

dentro da EaD foi gratificante e continua me motivando a trabalhar no ensino, melhorando de 

qualquer forma, o processo de Ensino-Aprendizagem. 

Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender (Paulo Freire). 

Depois de anos na docência era necessário dar um passo adiante nos estudos, então por 

incentivo de colegas de UNIPLAC, que eram estudantes de mestrado/doutorado no curso de 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), fiz algumas disciplinas isoladas para conhecer o programa. O encantamento pelo EGC 

surgiu por um motivo simples: a interdisciplinaridade. Posteriormente fiz o processo seletivo e 

ingressei como estudante regular e comecei a perceber que era a hora de deixar uma pequena 

contribuição à Educação. Ainda como estudante de disciplina isolada, tive a honra e 

oportunidade de conhecer a professora Dra. Araci Hack Catapan, que viria a se tornar minha 

orientadora dentro do EGC. A paixão e inquietude que a professora Araci tem pela EaD é ainda 

maior que a minha e não demorou muito para que ela me introduzisse no seu Grupo de Pesquisa. 



 

 

 

 

Alguns dos trabalhos que foram realizados dentro deste grupo de pesquisa permeavam 

os Objetos Digitais de Ensino e Aprendizagem (ODEA) e a gestão deles. A lacuna que me 

propus a preencher foi implementar um ambiente de gestão de ODEA, que permitisse a 

reusabilidade destes objetos e interatividade entre os autores e usuários. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquilo que não se propaga, morre. 

(Jenkins) 

 

Sempre queremos saber o que há atrás da montanha. Mas quando 

descobrimos o que há atrás da montanha, percebemos que há mais 

montanhas. 

(conversas aleatórias) 

  



 

 

 

 

RESUMO 

 

Atualmente encontra-se uma grande quantidade de repositórios web, que disponibilizam 

recursos educacionais; alguns estão sincronizados com Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA), outros são totalmente independentes. Estes repositórios permitem que 

usuários realizem o download de Objetos Digitais de Ensino e Aprendizagem (ODEA) e 

utilizem conforme seu contexto. Porém não se encontra nesses repositórios o espaço de 

interação entre autores e usuários, que poderia reverter em um processo de reusabilidade 

conferindo ao processo atualização contínua. Essa é a questão que move este estudo. O 

planejamento da pesquisa foi dividido em um domínio teórico, o qual foram abordados os 

conceitos-chave relacionados a temática, como Ensino a Distância (EaD), ODEA, gestão de 

conhecimento, e interatividade; e um domínio metodológico, no qual foram definidos os 

métodos de pesquisa e aplicação dos conceitos e modelagem para o sistema. Como resultado, 

elaborou-se um sistema web sob o formato de repositório de ODEA, que permite o cadastro de 

objetos com um esquema de metadados estruturado, mantendo registro do histórico de 

utilização, atualização e reusabilidade dos recursos disponibilizados, permitindo a interação de 

agentes humanos, agregando valor e promovendo gestão do conhecimento. Os resultados desta 

experimentação trouxeram novas percepções para a gestão de ODEA, permitindo que a 

utilização da plataforma desenvolvida possa ser realizada tanto na educação a distância como 

na presencial. Por fim, evidenciou-se a união das modalidades de ensino promovendo a 

Educação Online ou Virtual. 

 

 

Palavras-chave: Repositórios de Objetos de Aprendizagem; Sistemas de Gestão; Metadados; 

Reusabilidade; Interatividade. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Currently there is a large number of web repositories, which provide educational resources; 

some are synchronized with the Virtual Teaching-Learning Environment (AVEA), others are 

completely independent. These repositories allow users to download Digital Teaching and 

Learning Objects (ODEA) and use them according to their context. However, there is no space 

in these repositories for interaction between authors and users, which could revert to a process 

of reusability, giving the process a continuous update. That is the question that drives this study. 

The research planning was divided into a theoretical domain, which addressed the key concepts 

related to the theme, such as Distance Learning (DE), ODEA, knowledge management, and 

interactivity; and a methodological domain, in which research methods and application of 

concepts and modeling to the system were defined. As a result, a web system was developed in 

the form of ODEA repository, which allows the registration of objects with a structured 

metadata scheme, keeping a record of the history of use, updating and reusability of the 

resources available, allowing the interaction of human agents , adding value and promoting 

knowledge management. The results of this experimentation brought new insights into the 

management of ODEA, allowing the use of the developed platform to be carried out both in 

distance and in-person education. Finally, the union of teaching modalities promoting Online 

or Virtual Education became evident. 

 

Keywords: Learning Object Repositories; Management Systems; Metadata; Reusability; 

Interactivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A educação vem evoluindo a cada dia, principalmente com a inserção dos dispositivos 

eletrônicos no processo de ensino-aprendizagem. Os computadores e dispositivos móveis são 

meros coadjuvantes neste processo em que os tablets e smartphones são de uso comum e a 

grande maioria dos estudantes a partir do ensino médio possuem um ou mais destes 

dispositivos. 

Quando um professor interage com seus aprendizes utilizando algum material didático 

no formato digital, este recurso é considerado um Objeto Digital de Ensino-Aprendizagem 

(ODEA). Tais recursos podem ser disponibilizados nos mais diversos formatos digitais e podem 

ser apresentados de diversas formas, por exemplo: arquivos de texto, imagens, áudio, vídeo, 

animações, softwares, simulações, mapas mentais, mapas conceituais, hipertexto, entre outros. 

“Um ODEA é essencialmente um objeto de conhecimento, pois ele é uma 

microunidade de conhecimento, expressa em forma de conteúdo ou metadados” 

(COMARELLA, 2015, p.42). Para Roncarelli (2012, p.40), os “Objetos Digitais de Ensino-

Aprendizagem são entendidos neste estudo como microunidades de conhecimento, concebidos, 

desenvolvidos e disponibilizados em ferramentas de comunicação digital, desde as mais 

sofisticadas às mais simples”. 

Objetos de aprendizagem, segundo Wiley (2002), são compreendidos como entidades 

digitais disponibilizadas na Internet, significando que todas as pessoas podem alcançá-los e usá-

los simultaneamente. Engloba, nessa diferença qualquer recurso digital que possa ser 

(re)utilizado como suporte no processo de aprendizagem. Para esse autor, os objetos de 

aprendizagem devem ser criados em pequenas unidades com o propósito de minimizar o 

número de situações educativas em que se pode utilizar o mesmo recurso (SILVA, CAFFÉ, 

CATAPAN, 2010), 

Sabendo que os ODEA possuem um ciclo de vida, desde sua concepção até sua 

utilização, comumente cada docente reaproveita seus materiais didáticos utilizados em outras 

edições de suas disciplinas, frequentemente atualizando tais materiais. 
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Figura 1 – Ciclos de vida de um ODEA 

 
Fonte: do autor (2019). 

 

Após o primeiro ciclo, o docente faz um replanejamento do material de acordo com a 

experiência da utilização deste. Finalizada esta etapa, o docente normalmente atualiza readequa 

o seu ODEA para sua posterior reutilização. Em função de não haver ferramentas, não é de 

costume dos docentes manter um histórico das atualizações dos seus materiais, registrando as 

alterações efetuadas, os motivos que levaram a tal atualização e qual o contexto de sua 

aplicação. Eventualmente tais alterações são sugeridas pelos discentes, e o professor faz as 

devidas adequações nos materiais didáticos, mas dificilmente trata de registrar e compartilhar 

as alterações. 

Também é bastante comum no meio acadêmico, para enriquecer seus textos, um 

pesquisador se utilizar de informações extraídas de pesquisas de outros pesquisadores, 

realizando as devidas citações e referências. Frequentemente, as informações são extraídas de 

outros materiais didáticos que estão disponíveis em repositórios na internet. 

Para encontrar os materiais elaborados por outros professores e pesquisadores, há uma 

grande quantidade de ambientes na internet que disponibilizam um espaço para o 

armazenamento de objetos e permitem que outros usuários pesquisem e realizem cópias dos 

recursos, através de download. Estes ambientes, também conhecidos como Repositórios de 

Objetos, podem ser independentes ou trabalhar em cooperação com algum Ambiente Virtual 

de Ensino-Aprendizagem (AVEA) mais completo, que contempla toda a gestão da Educação a 

Distância de determinada Instituição de Ensino. 

Embora estes espaços sejam bastante diversificados de conteúdo, promovem pouco – 

ou quase nada – em termos de interatividade. Se um pesquisador pudesse realizar uma cópia de 

um material e propor ajustes ao autor original, os recursos estariam em constante evolução. Tais 

ajustes podem ser melhorias, correções, outras formas de abordagem do conteúdo, adaptação 
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para outros tipos de mídia, contextualizações, entre outros. Dessa forma, além de reunir a 

expertise de mais de um professor/pesquisador, o recurso educacional pode contemplar mais 

usuários estudantes de outros cursos, outras instituições, e outras áreas de conhecimento. 

Entretanto, além de não haver uma comunicação entre os atores envolvidos, de forma a 

enriquecer os ODEA, normalmente não se encontram registros históricos de alterações, 

utilizações, contextualizações, reutilizações, atualizações, compartilhados. 

O desafio está em descobrir, no espaço privilegiado do processo pedagógico, as 

possibilidades de interação que ocorrem na relação professor, estudante e conhecimento, 

mediado pelas Tecnologias de Comunicação Digital (TCD) (CATAPAN, 2003). 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Considerando o ciclo de vida do ODEA, é possível perceber desatualização de 

informação entre um ciclo e outro, quando um ODEA é reaproveitado ou reformulado. Para 

que fosse necessário realizar alterações no material, o que foi necessário replanejar? O que foi 

reestudado? O que foi alterado?  

Atualmente existe uma grande quantidade de repositórios web para ODEA. No 

entanto, tais repositórios, em geral, não propiciam o armazenamento de informações como 

histórico de atualizações, controle de alterações, quem utiliza o material, sugestão discente e 

sugestão de outros docentes. 

Considera-se então, como problema de pesquisa desta dissertação, a falta de aspectos 

de gestão da informação nos ambientes web conhecidos como repositórios de ODEA, 

propiciando características já citadas como histórico, utilizações, alterações, entre outros. 

Considerando os aspectos de gestão da informação, levanta-se então a seguinte questão 

de pesquisa: como promover a gestão de ODEA por meio de um sistema web, propiciando a 

colaboração, interatividade e reusabilidade? 

Para responder a esta pergunta definiu-se alguns objetivos. 

 

1.3 OBJETIVOS 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um sistema web que promova a gestão de Objetos Digitais de Ensino e 

Aprendizagem (ODEA), registrando histórico de uso e de atualizações, permitindo a 

colaboração, a interatividade e a reusabilidade. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

O percurso do objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

a)  Investigar os ODEA, mapeando suas informações de metadados e repositórios 

digitais. 

b)  Identificar os princípios de Gestão do Conhecimento que podem ser aplicados aos 

ODEA. 

c)  Verificar os requisitos para os sistemas de armazenamento, reusabilidade e 

interatividade. 

d)  Elaborar um modelo objetivo de gestão de ODEA. 

e)  Desenvolver um repositório web que propicie a gestão dos recursos, mantendo 

histórico completo de uso, manutenção e reutilização dos ODEA. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Como a premissa da temática escolhida é a gestão de ODEA, no campo da gestão, 

dentre os requisitos essenciais de processos pedagógicos voltados à educação, está a gestão da 

informação, que demanda produção, codificação, armazenamento, recuperação e 

disponibilização mediada por redes complexas (CARVALHO NETO, 2011, p.108). Carvalho 

Neto (2011) ainda levanta outra questão que deve ser enfrentada na concepção teórico-

tecnológica da mediação do conhecimento, a de conceber um processo de avaliação, incluindo 

gestão de erros, que estimule, principalmente, a construção de novos conhecimentos. 

Atualmente encontram-se uma quantidade enorme de repositório de ODEA na 

internet. Grande parte das universidades possui, inclusive, o seu próprio repositório com suas 

características e necessidades específicas. A maior parte destes repositórios web não requer 

autenticação de usuário para quem realiza o download do material didático, apenas daquele que 

disponibiliza os arquivos, logo, não há um histórico dos utilizadores. Como não há registro de 
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utilizadores, não há uma rastreabilidade de utilizações, não se tem como saber quem utilizou, 

onde utilizou, foi necessária alguma alteração ou adequação, entre outros registros não 

gerenciáveis. 

Dessa forma, o presente estudo não tem o propósito de ser mais um repositório de 

ODEA, considerando que este recurso já há em excesso. Também não é propósito desta 

proposta oferecer todas as etapas do ciclo de vida de um ODEA, uma vez que a elaboração 

destes pode ocorrer de diversas formas e através de diversos softwares. A proposta limita-se em 

propor uma aplicação capaz de armazenar e disponibilizar ODEA, e manter um histórico de 

utilizadores, utilizações, correções, atualizações e rastreabilidade. 

Dentro do domínio conceitual da pesquisa, serão estudados os ODEA, gestão do 

conhecimento, sistemas de informação transmidiáticos e participação ativa. No que tange ao 

domínio metodológico que darão suporte ao desenvolvimento do artefato, serão verificados os 

repositórios web, sistemas de recomendação, histórico de dados, rastreabilidade e 

reusabilidade. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da 

Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC/UFSC) se divide em três grandes áreas de 

concentração: Engenharia do Conhecimento (EC), Gestão do Conhecimento (GC) e Mídia e 

Conhecimento (MC). A temática desta pesquisa está inserida na área de Engenharia do 

Conhecimento tendo como linha de pesquisa a Teoria e Prática em Engenharia do 

Conhecimento. 

Pesquisas pertencentes a esta linha de pesquisa, estudam metodologias e tecnologias 

da Engenharia do Conhecimento e suas relações com a gestão e com a mídia do conhecimento. 

A área de Engenharia do Conhecimento tem como um de seus objetivos o desenvolvimento de 

ferramentas para a construção de sistemas de conhecimento em atividades intensivas em 

conhecimento. Esta grande área de concentração também tem como propósito a modelagem e 

representação do conhecimento, que também é um dos propósitos da presente pesquisa. 
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Além da Engenharia, esta pesquisa também permeia as outras duas áreas do PPGEGC. 

Como a área de Mídia do Conhecimento define conhecimento como "resultado do encontro de 

actantes humanos ou não humanos na geração de valor" (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA, 2016), a presente proposta pode se enquadrar na linha de Mídia e 

Conhecimento na Educação, uma vez que visa maximizar a eficiência do processo de ensino 

sob a utilização de meios tecnológicos. Além disso, a proposta sugere a aplicação da ciência da 

computação na construção do conhecimento, com foco em facilitar a colaboração e a educação 

a distância, baseando-se em tecnologias multimídia. 

O mesmo ocorre com a grande área da Gestão do Conhecimento, que dentro do 

PPGEGC, define conhecimento como “processo e produto efetivado na relação entre pessoas e 

agentes não humanos para a geração de valor” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, 2016), que é um dos propósitos da presente proposta: promover a geração de 

valor através da interação de agentes humanos através de um Sistema de Gestão da Informação. 

Este estudo se desenvolve vinculado ao grupo de Pesquisa Científica em Educação a 

Distância - PCEADIS/CNPq1 e dá sequência a outros estudos, desenvolvidos no Programa 

EGC, elencados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Estudos anteriores relacionados ao tema no PPGEGC. 

Autor Ano Título Nível 

Roncarelli 2007 Pelas asas de Ícaro: O reomodo do fazer pedagógico M 

Comarella 2009 Educação Superior a Distância: Evasão Discente M 

Carvalho Neto 2011 
Educação Digital: Paradigmas, tecnologias e 

complexmedia dedicada à Gestão do Conhecimento 
D 

Roncarelli 2012 

ÁGORA: concepção e organização de uma taxionomia 

para análise e avaliação de objetos digitais de ensino-

aprendizagem 

D 

Campos 2013 
Modelo de busca inteligente e recomendação de objetos 

de aprendizagem em repositórios heterogêneos 
M 

Barros 2013 
Redec-Look: Modelo de repositório do conhecimento 

para gestão de objetos de aprendizagem 
D 

Druziani 2014 
O repositório web como potencializador do 

conhecimento em objetos de aprendizagem 
D 

Comarella 2015 
GÊNESIS - Gestão de objetos digitais de ensino-

aprendizagem: construindo um modelo 
D 

                                                 

1 Grupo de pesquisa PCEADIS/CNPq 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Fonte: Do autor (2019), baseado na Base de Dados EGC (2019). 

 

Esta dissertação visa aprimorar e desenvolver o modelo previamente elaborado por 

COMARELLA (2015), que objetivou elaborar um modelo de gestão de ODEA considerando 

os princípios de Gestão do Conhecimento. Este estudo estende esse modelo tratando de 

desenvolver informaticamente a proposta, ampliando os recursos e possibilitando a 

rastreabilidade e reusabilidade. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho é constituído por cinco capítulos. Este primeiro capítulo 

introdutório, em síntese, apresenta a contextualização do tema pesquisado, o problema de 

pesquisa, os objetivos do trabalho, as delimitações da pesquisa, a aderência ao PPEGC e a 

estrutura do trabalho. 

O capítulo dois demonstra a revisão da literatura, abordando os conceitos fundamentais 

da pesquisa e apresentando o estado da arte sobre os constructos que serão a base desta 

dissertação. Ancora a pesquisa referenciada aos projetos que a antecedem no grupo de pesquisa 

PCEADIS. Os principais temas abordados são: Educação a distância, Tecnologias de 

Comunicação Digital, ubiquidade, interatividade, ODEA e metadados, Gestão do 

Conhecimento, sistemas de gestão, e características de gestão como rastreabilidade e 

reusabilidade. 

O capítulo três apresenta os procedimentos metodológicos que norteiam esta pesquisa: 

sendo a primeira etapa a elaboração do esquema de pesquisa e definição dos objetivos; a 

segunda etapa a revisão sistemática da literatura; e a terceira etapa o desenvolvimento do 

sistema proposto. 

No capítulo quatro são apresentados os resultados da pesquisa iniciando pela 

apresentação da modelagem da aplicação, com o levantamento de requisitos e modelo de dados 

(banco de dados), seguido do desenvolvimento da aplicação, e finalizando com a apresentação 

das interfaces e recursos da plataforma. 
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Por fim, no capítulo cinco, são realizadas as considerações finais da dissertação, onde 

são abordadas as dificuldades encontradas, contribuições da pesquisa, finalizando com as 

sugestões de trabalhos futuros. 
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, por extensão, a 

educação, mas o modo como são utilizadas. (KENSKI, 2002, p.121). 

 

Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que contempla os mesmos 

elementos fundamentais da modalidade presencial: concepção pedagógica, conteúdo 

específico, metodologia e avaliação. Porém, diferencia-se do presencial pelo modo como se 

estabelece a mediação pedagógica (CATAPAN, 2010). 

Um sistema de educação a distância é formado por todos os processos componentes 

de ensino-aprendizagem operando a distância, incluindo aprendizado, ensino, comunicação e 

gerenciamento (MOORE, KEARSLEY, 2007, p.9). 

Como metodologia de ensino, a educação a distância é uma modalidade de ensino que 

se caracteriza por manter distante geograficamente e temporalmente os componentes 

envolvidos no processo educacional, e que ocorre por intermédio de recursos tecnológicos. 

Segundo Moore e Kearsley (2007, p.2), a EaD é “uma modalidade educacional na qual o 

processo de ensino-aprendizagem ocorre com a intervenção das tecnologias de informação e 

comunicação, de forma planejada”. 

Nessa modalidade o estudante não está fisicamente presente em uma sala de aula com 

o professor e demais colegas, uma vez que a sala de aula é substituída pelo Ambiente Virtual 

de Ensino-Aprendizagem e as atividades relacionadas a aula e avaliação ocorre neste espaço. 

Para se adaptar a esta modalidade de ensino, o estudante deve possuir ou desenvolver outras 

habilidades, formando um outro perfil de estudante, mais dinâmico e responsável, capaz de 

buscar fontes e saber conduzir seu próprio ritmo de estudo. Para Peters: 

 

[...] os estudantes devem estar prontos para serem capazes de reconhecer 

metas e possibilidades concretas de aprendizagem com base nas modificações 

que podem causar em suas vidas e no trabalho, estar dispostos a planejar e 

organizar a sua aprendizagem de forma independente dos professores. (2002, 

p. 185) 
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McIsaac e Gunawardena (1996) afirmam que “o estudante na modalidade a distância 

está perante uma nova noção de tempo e espaço”, considerando que as interações podem ocorrer 

assincronamente. Assim, o estudante necessita desenvolver atitudes que contribuam para o 

perfil necessário ao estudo a distância, tais como motivação, responsabilidade, organização e 

autonomia (MCISAAC, GUNAWARDENA, 1996). 

A educação a distância é uma modalidade formal de ensino, em que muitas funções da 

educação são implementadas em um ambiente, onde os instrutores e alunos estão longe um do 

outro (Verduin et al., 1991; YENI et al., 2014). Neste sentido, é possível estar aqui em estado 

atual e virtualmente em qualquer lugar ao mesmo tempo (CATAPAN, 2001; CATAPAN, 

2003). 

Para Aldress (et al., 2016) a EaD é definida como “aprendizagem facilitada e apoiada 

através do uso de tecnologia da informação”. Seguindo esta linha focada na tecnologia, a 

Educação a Distância é uma atividade educacional que pode ser realizada por meio de 

tecnologias de Internet, sem a necessidade de professores e alunos para estar no mesmo 

ambiente, ao mesmo tempo (MUTLU et al., 2004; YENI et al., 2014). 

A EaD implica uma dinâmica de mediação bem mais ampla e diversificada do que a 

modalidade presencial (CATAPAN; MALLMANN; RONCARELLI, 2006). Dessa forma, 

Catapan (et al., 2006) defende que a mediação pedagógica é o que diferencia a modalidade EaD 

da modalidade presencial. Sendo que as situações de aprendizagem, os materiais didáticos e os 

meios de comunicação caracterizam de forma contundente essa diferenciação. 

Quanto a qualidade da educação, alguns autores tratam que este é um conceito 

multidimensional e multinível que muda sua conotação de acordo com as definições contextuais 

do sistema educacional; qualidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes 

(ZSCHOCKE et al., 2011; VLASCEANU et al., 2007). 

Em suma, Educação a Distância, em todas as suas várias formas e modos de mediação, 

é uma das áreas mais importantes em que a era da era Internet está causando as maiores 

mudanças e exigências, tanto para o desempenho dos professores como o dos estudantes 

(LIMONGELLI et al., 2010). 

Além das exigências para professores e estudantes, os ambientes de aprendizagem 

online estão sendo continuamente redesenhados e readequados para acompanhar as demandas 

da educação e por ressignificar o processo de Ensino-Aprendizagem, por meio da evolução da 

tecnologia e suas ferramentas que apoiam este processo. 
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2.1.1 Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem (AVEA) 

 

Neste estudo tomar-se-á o termo Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem 

(AVEA) a designar os sistemas que integram diversas ferramentas de comunicação digital, 

organizadas em uma proposta pedagógica (CATAPAN; MALLMANN; RONCARELLI, 

2006). Esta terminologia concerne a uma abordagem pedagógica que se preocupa, não só com 

a aprendizagem por parte do estudante, como a maioria dos Learning Management System 

(LMS) cuidam, mas também com o processo de ensino. 

No AVEA as atividades se desenvolvem de acordo com a necessidade de cada 

estudante, sendo cada um no seu tempo e espaço. “A natureza assíncrona dessa forma de 

educação permite estabelecer o seu próprio ritmo de estudo e incentiva a reflexão” 

(COMARELLA, 2015). 

 

Compreende-se como AVEA um Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem 

organizado com diversas ferramentas de comunicação digital, que possibilita 

interações síncronas e assíncronas, com o propósito de desenvolver um 

programa ou curso formalmente instituído e sustentado em determinada 

proposta pedagógica (CATAPAN; MALLMANN; RONCARELLI, 2006). 

 

Um AVEA pode dispor de um sistema hipermídia que contempla todas as formas de 

linguagem, as quais permitem disponibilizar hipertextos, animações, simulações, buscas, 

interações síncronas e assíncronas, estudos individuais e em grupos (CATAPAN; 

MALLMANN; RONCARELLI, 2006). Roncarelli (2012) afirma que o AVEA é um ambiente 

preparado para que o ensino se configure e resulte na construção de uma aprendizagem 

significativa plena de sentidos, disponibilizado em diferentes ferramentas. 

Um AVEA cumpre sempre papel de mediador no processo ensino-aprendizagem, tanto 

no apoio às modalidades presenciais, semipresenciais quanto a distância (PAULSEN, 2002; 

CATAPAN; MALLMANN; RONCARELLI, 2006). O AVEA é o espaço que inclui, que 

revela, que possibilita os desdobramentos das situações de ensino-aprendizagem organizadas 

em materiais didáticos elaborados nas várias mídias (RONCARELLI, 2012). 

Neste trabalho é utilizado o termo AVEA no lugar de AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), como encontrado na maioria das literaturas, em virtude do entendimento de 

que um ambiente não promove apenas a aprendizagem do estudante, mas inclui a possibilidade 
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de atuação em rede entre professores, tutores e estudantes, estendendo a mediação pedagógica 

para o processo de ensino. Os autores Catapan et al. (2006, p.5) chamam a atenção para a 

característica da “mediação pedagógica a partir de um AVEA, uma vez que ele congrega 

múltiplas formas de comunicação, produção e compartilhamento. E todo esse processo é 

mediado por equipes de trabalho conectadas síncrona ou assincronamente”. 

Embora na aprendizagem se pressuponha que o processo de ensino esteja presente, 

pretende-se aqui evidenciar a ação pedagógica desenvolvida pelo professor, em situações de 

ensino formal (RONCARELLI, 2012). 

Dessa forma, neste trabalho, assim como nas demais pesquisas realizadas pelo grupo 

de pesquisa PCEADIS, a palavra ‘ensino’ foi acrescentada ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). “O processo de ensino e o processo da aprendizagem são permeados de 

ações interconectadas. Estas duas ações, ‘ensino’ e ‘aprendizagem’ podem ser acopladas” para 

ressaltar o trabalho do professor e estudante (RONCARELLI, 2012). 

Comarella (2015) defende que em um AVEA devem estar inclusas funções de gerência 

de cursos, conteúdo e estudantes, permitindo que os estudantes realizem na própria plataforma 

as suas tarefas e avaliações, interações com colegas, professores e tutores. Este tipo de 

ambiente, além de permitir a gerência de conteúdo de aprendizagem, permite aos colaboradores 

criar, armazenar, reutilizar, controlar e entregar um índice com conteúdo de aprendizagem de 

um repositório de arquivos. Esses sistemas permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e 

recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas 

e objetos de conhecimento (PAULSEN, 2002; COMARELLA, 2015). 

 

2.1.2 Tecnologia de Comunicação Digital (TCD)2 

 

A comunicação digital supera os atuais conceitos de tempo e espaço, 

rompendo os vínculos sociais já estabelecidos entre pessoas, grupos, nações... 

(CATAPAN, 2001). 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) orientam a regra chave de como 

organizações armazenam e tornam o conhecimento acessível (DRUZIANI, 2014). Em paralelo 

a isso, os avanços nas tecnologias de informação e comunicação levaram a mudanças 

                                                 

2 Tecnologia de Comunicação Digital (TCD): “concerne às novas formas de informação e comunicação 

com base na linguagem digital” (CATAPAN, 2001) 



27 

 

 

 

consideráveis na concepção e desenvolvimento de materiais instrucionais, e em torná-los 

disponíveis para os alunos (YENI et al., 2014). 

É notório o impacto que a tecnologia ocasionou nas organizações e consequentemente 

na educação. A tecnologia utiliza mecanismos e técnicas para acelerar o processo de geração e 

aquisição de conhecimento. Druziani (2014) menciona que ferramentas de trabalho 

colaborativo permitem a participação através do tempo e do espaço e, por fim, fornece uma 

plataforma para a construção e retenção do conhecimento organizacional. 

Há um movimento global na educação que visa facilitar a aprendizagem aberta e 

flexível, explorando o potencial das TIC para melhorar a educação e formação (CONOLE, 

2013; IIYOSHI & KUMAR, 2008; ZERVAS, 2014). Para Sajja (2010, p. 471) TIC é um termo 

genérico que abrange um vasto conjunto de aplicações baseadas em tecnologia, incluindo 

aprendizagem baseada na web, salas de aula virtuais, colaboração digital e de rede. 

No entanto, TIC é um conceito que não descreve todo o potencial da tecnologia na 

educação, visto que ela por si só não supera as barreiras tradicionais na educação. Então a fim 

de superar estas dificuldades, desponta uma demanda crescente e expressiva de aplicações de 

Tecnologias Educacionais integradas às TCD (DRUZIANI, 2014). 

As TCD aumentam ainda mais o leque de possibilidades de se utilizar a tecnologia em 

prol da educação, uma vez que a EaD tem se utilizado desta linguagem digital para propiciar 

um ambiente mais completo e interativo. A comunicação digital virtualiza a informação em 

todas as formas de linguagens e opera em vórtices, promovendo acontecimentos que engendram 

uma nova cultura (CATAPAN, 2001). 

Roncarelli (2012, p.106) afirma que o contexto do ensino-aprendizagem tem sido 

amplificado com o uso das Tecnologias de Comunicação Digital, principalmente com o 

crescimento da Educação a Distância no país. Conforme os Ambientes Virtuais de Ensino-

Aprendizagem se desenvolvem, mais tecnologia é desenvolvida e utilizada para potencializar a 

criação e disponibilização dos recursos hipermidiáticos. 

A Tecnologia de Comunicação Digital implica, basicamente, dois fenômenos 

inovadores na questão do ensino-aprendizagem. Um é a Internet e a transversalidade do saber; 

outro é a complexidade do apreender em diversos sistemas, destacando-se os sistemas de 

simulação (FIALHO, 1999; CATAPAN, 2001). 
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Para Catapan (2001), as interseções entre a pedagogia e a TCD constituem um plano 

de imanência na complexidade inédita do novo modo do ser, do novo modo do saber e do novo 

modo do apreender. A exploração da Tecnologia de Comunicação Digital pode ampliar e 

enriquecer significativamente a ambiência pedagógica virtual ou a ambiência pedagógica da 

EAD (CATAPAN, 2001). 

Situações semelhantes ocorrem no modo presencial, que frequentemente se utilizam 

de técnicas de ambientação e interatividade para promover um ambiente mais propício para a 

troca de informações e conhecimentos.  

No entanto, na EaD os ambientes virtuais impõem uma dinâmica de autonomia mais 

ampla, tanto para professores como para estudantes, potencializada pela intensidade do modo 

de comunicação digital (CATAPAN; MALLMANN; RONCARELLI, 2006). 

 

Os professores, antes dotados de lousas, cadernos, livros, escrituras, ditados, 

questionários, contam, hoje, com outras possibilidades para que suas aulas 

sejam mais prazerosas e cognitivamente mais desafiadoras. Utilizar recursos 

audiovisuais, animações, apresentações, simulações, principalmente com os 

recursos que as Tecnologias de Comunicação Digital dispõem, podem 

potencializar significativamente a aprendizagem (RONCARELLI, 2012 

p.106). 

 

Considerando todas as possibilidades que as Tecnologias de Comunicação Digital 

oferecem, em conjunto com o crescimento da EaD e atualmente ampliado esse conceito para 

uma forma de educação virtual mais aberta, essa nova forma de comunicação que se aprimora 

e provoca transformações cada vez mais céleres e profundas constituindo mesmo uma outra 

cultura, a Cibercultura. 

 

2.1.3 Cibercultura 

 

As tecnologias, a Internet, os repositórios, os AVEA mudaram 

significativamente a disseminação das informações e as possibilidades de 

transformar informações em conhecimentos (RONCARELLI, 2012). 

 

Com a alta disponibilidade de informação em rede e a construção de conhecimento 

nos AVEA, o sujeito que navega na EaD é quem elege e seleciona o que quer ver. É ele mesmo 

que decide o que fazer com a informação adquirida, se quer compartilhar e com quem quer 

compartilhar seu conhecimento. 
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Cada estudante tem um perfil, sujeito à mudança contínua. Os componentes básicos 

do perfil do estudante incluem suas características cognitivas, fundo de conhecimento, 

experiência anterior e situação emocional atual (TSOULOUHAS et al., 2012). 

Em paralelo surge a necessidade de o professor deslocar e desenvolver suas 

competências para incentivar a aprendizagem, raciocínio. O professor passa a ser um eterno 

aprendiz, ao dividir e compartilhar seus conhecimentos, sobretudo as dúvidas, com seus colegas 

e alunos (FORMIGA, 2009; BARROS, 2013) 

Dessa forma, estudante e professor trocam papeis e, coletivamente, constroem uma 

compreensão densa e múltipla a respeito de determinado tema. 

Surge então um novo mundo: uma sociedade em rede conhecida como sociedade 

informacional, onde a sociedade, economia e cultura são interligadas pelas tecnologias. Um 

mundo virtualizado, onde o espaço- tempo foi encurtado e a velocidade da informação 

aumentada (DRUZIANI, 2014). 

A concepção de tempo e espaço toma uma dimensão topológico-eternal e as relações 

emergem como uma nova cultura, a "cibercultura" (LEVY, 1999; CATAPAN, 2001). 

A exploração da TCD no processo de trabalho pedagógico não é apenas uma questão 

de escolha, é uma questão de necessidade emergente na cibercultura (CATAPAN, 2001). 

A cibercultura introduziu uma nova modalidade de comunicação, que supera a mera 

transmissão e recepção passiva de mensagens. O ambiente educacional se renova para 

promover a interatividade, contribuindo o processo de ensino-aprendizagem (BARROS, 2013). 

A cibercultura é o conjunto de técnicas, de materiais, de atitudes, de modos de 

pensamento, de valores, que vão se constituindo e crescendo exponencialmente junto com o 

desenvolvimento do ciberespaço (CATAPAN, 2001). 

Na cibercultura, o saber é distribuído. As relações humanas que se estabelecem no 

mundo da linguagem digital rompem o culto ao mito de indivíduos ou comunidades 

controladoras deste ou daquele saber, enclausuradas nesta ou naquela ideologia (CATAPAN, 

2003). 

As diferenças transmutam-se em riqueza coletiva no processo dinâmico da interação 

dos saberes. Cada indivíduo é uma pessoa inteira; não há controle em seu processo de 

aprendizagem (DELEUZE, GUATTARI, 1996; CATAPAN, 2003). A inteligência é distribuída 

e reconstruída a todo momento e em tempo real (LEVY, 1998)  
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Com essa revolução promovida pela cibercultura, emerge um outro ambiente, o 

ciberespaço, um espaço remodelado para a promoção da interação contínua, pelo 

compartilhamento de informações e bancos de dados, gerando outras formas de construção 

coletiva do conhecimento. 

Enredam-se novas concepções, valores de tempo e espaço no circuito da comunicação 

virtual, configurando o que Lévy (1993) chama de ciberespaço. O ciberespaço abriga não só 

uma infraestrutura material de comunicação digital; abriga também o universo de informações 

e de seres humanos que navegam e alimentam esse universo (CATAPAN, 2001). 

Nesse momento a TCD tem papel fundamental nos processos de conhecimento, porque 

o ciberespaço comporta amplas possibilidades de interação, de acesso, de comunicação. 

Diversos sujeitos, com os mais variados pontos de vista, podem interagir, selecionar e eleger 

uma mesma trajetória ou não, eleger os mesmos valores ou não, emitir seu posicionamento, 

aceitos ou não. Parece que o que importa é que se propaguem (CATAPAN, 2003). 

Jenkins (2014) analisando as relações entre o público e o Youtube, por exemplo, 

afirma que: 

[...] as transações on-line em torno de bens não materiais, como os segmentos 

de mídia, obscurecem ainda mais a distinção entre regimes diferentes de valor. 

Enquanto um bem físico em particular (ou produtos físicos de mídia como um 

DVD, um livro) pode ser usado somente para um propósito por vez, os 

produtos digitais são recursos compartilhados que podem ser usados por uma 

variedade de públicos simultaneamente... e sobre uma variedade de contextos 

e o acesso ao item pode ainda ser vendido ou ofertado de presente, sem que o 

conteúdo jamais deixe de pertencer a quem detém a posse (p.127). 

 

Paradoxalmente, no mercado digital, trocas digitais provocam algo contraditório, 

alguns produtos quanto mais usados (acessados) se tornam mais valorizados. Historicamente 

um produto comprado, e usado perde o seu valor. Entretanto, atualmente observa-se uma série 

de produtos os quais o valor é produzido por meio da reavaliação, da reutilização motivado pela 

recirculação, especialmente os produtos de natureza digital. No mercado digital “o que não se 

propaga morre”. 

No campo da educação muitos produtos (conteúdos, ideias, soluções) são produzidos 

e não se propagam a lugar algum, restam amorfos, inúteis, mesmo de grande qualidade, não se 

tomam o seu verdadeiro valor. Este modo de comunicação, baseado em algoritmos de 

propagação, simultaneamente suplantando nossas medidas de tempo e de espaço, e a Educação, 

e seus materiais precisam adentrar nessa lógica sob pena de sucumbir em seus propósitos. E 

preciso tomar os recursos que se tem a disposição para entender melhor esse modo de ser, de 
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saber, de apreender e de fazer. Comunicar-se não é novidade para a história da humanidade, o 

que é novo é a multiplicação crescente e acelerada dos meios que o ser humano dispõe para 

criar, registrar, armazenar, transmitir, compartilhar conhecimento. 

 

2.1.4 Ubiquidade 

 

A sociedade da cibercultura, requer o desenvolvimento de novos paradigmas no campo 

da educação, especialmente aqueles que dependem de tecnologias móveis. O aprendizado 

“pode acontecer de forma natural, em espaços variados, surfando na Internet ou conversando 

com amigos, aprendemos cotidianamente” (RONCARELLI, 2012). 

As tecnologias móveis amadureceram o suficiente para assumir um papel significativo 

no domínio da aprendizagem. Hoje em dia os professores podem publicar seus ODEA em 

quaisquer Repositórios de Objetos, enquanto os estudantes podem aprender em qualquer lugar, 

por meio de um simples navegador (LIMONGELLI et al., 2010). 

Os navegadores dos smartphones são capazes de carregar e exibir páginas da web em 

sua forma padrão, o que permite uma fácil utilização de aplicações de aprendizagem online 

(MILUTINOVIĆ, 2013). A facilidade de acesso a dispositivos, como tablets e smartphones, 

juntamente com o crescente uso de Internet trouxe mudanças contínuas e rápidas na rotina das 

pessoas. O comportamento em relação à pesquisa e disseminação de informações dentro do 

domínio da educação tem sido influenciado por este modo de ubiquidade (PEREIRA et al., 

2018). 

De modo muito rápido o computador se deslocou e reconfigurou drasticamente a 

dimensão tempo e espaço na existência humana. As transformações tecnológicas do mundo 

digital colocaram na palma da mão do usuário terabytes de dados que podem gerar um dilúvio 

de informações ao toque de uma escolha. E a necessidade de se fazer escolhas, nesse dilúvio de 

informações, requer um novo tipo de leitor. 

Santaella (2014) levanta uma discussão concernente na qual observa três tipos de 

leitores que estão se formando nesse contexto cibercultural. Leitor Movente que sincroniza a 

sua marcha com o burburinho das metrópoles. Lê instantaneamente os sinais, setas, luzes que 

povoam o mundo urbano.  O leitor Imersivo, que navega nas configurações pelas configurações 

reticulares das informações nas redes, saltando de conteúdo multimidiático a outro no 
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instantâneo do toque. E mais atualmente o leitor Ubíquo, o usuário dos dispositivos móveis que 

lhes possibilita acessar as redes e se comunicar com pares ou ímpares de qualquer lugar, em 

qualquer momento, em qualquer forma de linguagem. Esse leitor vive nos espaços da 

hipermobilidade, ou seja, da sua mobilidade física, somada à modalidade de acesso à internet e 

do conteúdo da informação. O leitor ubíquo transita em um rio de informação para uma 

comunicação intensa, mais focada no desejo de emitir que compartilhar, ou ouvir. Porém as 

pesquisas mostram que esse leitor adquire uma habilidade de orientar-se mentalmente, entre 

dois ou três espaços, e ampliar o movimento de seu corpo para rápidas operações cognitivas 

que se fazem necessárias às interações em rede. 

“Ao mesmo tempo em que lê e responde aos sinais e signos do seu entorno 

físico também imerge no ciberespaço informacional. Consequentemente, o 

que o caracteriza é uma inédita prontidão motora, perceptiva, cognitiva e uma 

nova economia da atenção derivadas de um modo distinto de funcionamento 

do seu sistema nervoso central. Ora, esse tipo de leitor está sendo protagonista 

de um modo também novo de aprender” (SANTAELLA, 2014, p 18). 

 

Nessa perspectiva, as tecnologias móveis representam uma solução viável para a 

aprendizagem realizada em movimento e sem restrições de tempo. Elas permitem que os alunos 

controlem o seu ritmo de aprendizado e a localização de aprendizagem, tornando o processo de 

aprendizagem centrada no estudante. Isto coincide com a definição predominante de 

aprendizagem onipresente: “aprender em qualquer lugar, a qualquer hora” (WANG et al., 2009; 

HOLZINGER et al., 2010; MILUTINOVIĆ, 2013). 

Na área da educação, já se reconhece a emergência de um outro paradigma de 

aprendizagem, a Aprendizagem Ubíqua. Neste paradigma, informações e conhecimento estão 

disponíveis, sem quaisquer limitações do ambiente de aprendizagem. No âmbito da 

aprendizagem ubíqua, as atividades de aprendizagem podem ser consideradas como um 

processo contínuo (YEN et al., 2011). 

Na dimensão da aprendizagem em EaD, no modo online ou virtual, os estudantes se 

movem num tempo de aprendizagem diferenciado, sem a intervenção presencial do professor. 

E em um ambiente de aprendizagem ubíqua, os recursos tornaram-se cada vez mais abundantes 

(YEN et al., 2011). 

O mundo da comunicação digitalizada formaliza-se com maior agilidade, pois se 

sustenta na codificação da informação e na comunicação da mensagem por diferentes formas 

de linguagem oferecidas ao mesmo tempo no mesmo espaço (CATAPAN, 2003). Neste 

aspecto, os ODEAs podem contribuir para mudar a forma e os métodos de ensino promovendo 
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a aprendizagem ubíqua, a partir do fato de que a Internet oferece um ambiente de fácil acesso e 

propício para um aprendizado personalizado ou coletivo (MARTINEZ, 2000; DOWNES, 2001; 

DOWNES, 2004, DINIS et al., 2009; SANTAELLA, 2014). 

Os estudantes podem acessar os cursos a qualquer momento, sem restrições de tempo. 

Os professores podem fornecer consultoria acadêmica para os estudantes e encontrar soluções 

para os seus problemas rapidamente, contextualizando suas questões (YENI et al., 2014). Ao 

mesmo tempo é necessário redefinir a função da escola, colocá-la nesse movimento. Aquela 

instituição de transmissão do saber está se transformando em uma instituição que cria condições 

de possibilidades de o sujeito interagir consigo e com o mundo, elegendo e ressignificando as 

informações, tornando-as conhecimento apropriado, com uma celeridade inédita. 

A aprendizagem ubíqua é um paradigma emergente que permite que os atores 

envolvidos possam realizar suas atividades de aprendizagem em qualquer lugar e qualquer hora, 

a fim de buscar resultados adaptáveis para situações específicas (YEN et al., 2011). 

Se faz necessário prestar maior atenção a esse fenômeno de aprendizagem ubíqua, que 

ocorre no cotidiano e além de notar a sua forma dispersiva, fragmentada, nômade, perceber o 

quanto esta forma altera o modo de ser de aprender e ensinar neste contexto. A escola precisa 

criar situações de aprendizagem que se assemelhem ao movimento da comunicação atual dos 

usuários, isso quer dizer que a transformação incluí diretamente o professor, e seu modelo de 

ensino-aprendizagem incorporando processos de agilidade cognitiva aderente à aprendizagem 

ubíqua. (DRUZIANI: CATAPAN: DAL MOLIN, 2019).  

 

2.2 OBJETOS DIGITAIS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

“As situações de aprendizagem precisam estar expressas nos materiais 

didáticos, de modo acessível, claro, interessante e passível de apropriação e 

execução” (CATAPAN et al., 2006). 

 

Com base na evolução cultural que a educação vem sofrendo, um dos elementos 

didáticos que podem contribuir com essas mudanças é o Objeto Digital de Ensino e 

Aprendizagem (ODEA). Este recurso instrucional pode fornecer orientação para uma próxima 

geração de materiais didáticos com reais potencialidades para reutilização, adaptabilidade, 

escalabilidade e produtividade, tornando as situações de ensino-aprendizagem mais 
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concernentes com o modo de comunicação atual (YENI et al., 2014; DAY, 2001; 

CAKIROGLU, 2007; KARAMAN, 2005). Não só os materiais, mas os ambientes também 

passaram por mudanças e uma das ferramentas que permitem a apresentação eficaz de 

conteúdos de aprendizagem criados nesses ambientes são os objetos de aprendizagem (YENI 

et al., 2014). 

Durante as últimas décadas, o material didático tem evoluído juntamente com os 

processos de aprendizagem. Primeiramente os professores preparavam suas aulas utilizando 

material instrucional digital ou não. Num segundo momento, a tecnologia lhes permitiu utilizar 

ferramentas de autoria, propiciando aos professores adquirir o novo papel dos designers 

instrucionais. Assim, eles começaram a criar e projetar seus próprios conteúdos (MAYORGA 

et al., 2012). Essa evolução da preparação de materiais teve um salto com a ampliação da 

internet e abertura para as redes sociais, evidenciando uma busca por recursos educacionais 

abertos3. 

Outro fator que potencializou a melhor elaboração do material instrucional nos últimos 

anos foi a necessidade de partilha e colaboração entre os professores, em materiais de 

aprendizagem (LIMONGELLI et al., 2016). 

Sendo assim, os ODEA surgiram como uma proposta educacional de facilitar os 

conteúdos educacionais e possibilitar sua reutilização em diferentes situações de ensino-

aprendizagem. Tudo isso com um custo reduzido para disciplinas, cursos e plataformas 

(DRUZIANI, 2014). 

 

2.2.1 Algumas Definições 

 

Os ODEA são definidos como materiais que podem ser usados, reutilizados ou 

referenciados durante a aprendizagem baseada na web (IEEE LTSC, 2005; YAU et al., 2011). 

Tais objetos podem ser definidos como recursos que são reutilizáveis para apoiar a 

aprendizagem (WILEY, 2000; YENI, 2014). 

Um objeto de aprendizagem é uma unidade de conteúdo educacional, que uma vez 

encontrado e recuperado pode auxiliar os alunos no seu processo de aprendizagem 

(RODRÍGUEZ et al., 2017). Wiley (2000, p. 2) define que “um ODEA é um elemento de 

aprendizagem baseado no paradigma da orientação a objeto das ciências da computação. A 

                                                 

3 http://www.led.ufsc.br/ferramentas-educacao-digital/ 

http://www.led.ufsc.br/ferramentas-educacao-digital/
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ideia fundamental é que os designers instrucionais podem construir pequenos componentes 

instrucionais que podem ser utilizados em diferentes contextos”. Roncarelli (2012, p.96) 

explica que os “Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem podem proporcionar aos estudantes 

desafios em diferentes níveis de aprendizagem” Estes níveis podem variar de acordo com os 

pressupostos teórico-metodológicos da concepção pedagógica. 

Um ODEA é um tipo de componente de conteúdo digital que permite flexibilidade, 

independência e reutilização de conteúdo, a fim de fornecer um alto grau de controle para 

professores e alunos (WILEY, 2002; ZAPATA et al., 2012). Entende-se como ODEA uma 

microunidade de conhecimento, sistematizada, organizada e constitui-se de uma 

intencionalidade pedagógica de caráter institucional (RONCARELLI, 2012). Nessa mesma 

linha de pensamento, um ODEA é um objeto de conhecimento, expresso em forma de conteúdo, 

elaborado por pessoas com conhecimento a respeito de um dado assunto, que têm a 

intencionalidade de provocar o aprendizado (COMARELLA, 2015). Um objeto de 

aprendizagem é a menor unidade independente de material educacional que pode ser acessado 

para a aprendizagem, e muitos desses objetos de aprendizagem podem ser combinados para 

formar uma unidade maior de aprendizado (SAJJA, 2010). 

De acordo com o IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) (2003), 

um ODEA é uma entidade digital que pode ser usada ou referenciada por muitas vezes durante 

a aprendizagem apoiada pela tecnologia. Tais entidades envolvem características de design 

educacionais. Cada ODEA pode ser usado, reutilizado ou referenciado durante o processo de 

ensino-aprendizagem, visando à geração de conhecimentos e competências com base nas 

necessidades do estudante. A entidade pode ser compreendida como um texto, um vídeo, uma 

animação, um hipertexto, um curso e até elementos mais complexos (IEEE, 2002; DRUZIANI, 

2014; RODRÍGUEZ et al., 2017). Para Roncarelli (2012, p.110) o termo ODEA contempla os 

objetos em mídia digital, compreendendo desde um documento, uma simulação, animação, 

áudio, audiovisual, hipertexto, hipermídia, multimídia, conteúdo instrucional, etc. 

Em uma revisão mais ampla, ODEAs também têm sido referidos como objetos de 

conteúdo, objetos educacionais, objetos de informação, objetos de conhecimento, recursos de 

aprendizagem, objetos de mídia, e objetos reutilizáveis de aprendizagem (HARMAN, 2005; 

SINCLAIR et al., 2013; YIGIT, 2014). Portanto, um ODEA pode incluir qualquer recurso que 

tenha valor pedagógico, como um estudo de caso, um filme, uma simulação, áudio, vídeo, 
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animação, imagens gráficas, um mapa, um livro, entre outros (HARMAN, 2005; SINCLAIR et 

al., 2013; YIGIT, 2014). 

Com base na sua característica de reutilização, os ODEA são recursos digitais que 

podem ser utilizados e reutilizados como apoio ao processo de ensino-aprendizagem, e que é 

também uma experiência de aprendizagem (INIESTA et al., 2012). ODEA são recursos digitais 

reutilizáveis, autônomos e etiquetados com metadados que podem ser usados para a educação. 

A diferença fundamental dos ODEA sobre outros recursos educacionais é que eles são 

projetados para facilitar a reutilização de conteúdo (GORDILLO et al., 2017). 

Ainda dentro das suas características, os ODEA são compostos do conteúdo do objeto 

(arquivos, geralmente com elementos multimídia) e metadados (que descreve o que está contido 

dentro os objetos). Para uma atividade de aprendizagem eficaz, um ODEA deve conter 

componentes, tais como texto, som, apresentações gráficas simples, apresentações de vídeo, 

animações, simulações, jogos, sistemas de testes e interações suportados com feedbacks 

(CAKIROGLU, BAKI, 2006; YENI et al., 2014). 

ODEA podem ser preparados como objetos que consistem em problemas reais, contêm 

situações da vida real e, particularmente, incluem soluções diferentes para problemas. (YENI 

et al., 2014). São construídos com o objetivo de serem reutilizados em vários contextos 

aprendizagem, criados como peças que podem ser montados para criar novos ODEA (WILEY, 

2000; NAVARRO et al., 2013). 

ODEA podem ser considerados como documentos eletrônicos em repositórios de 

objetos ou na web (BILETSKIY et al., 2012). Tais objetos de aprendizagem são conteúdos que 

estão preparados para a educação a distância e executados em repositórios de aprendizagem 

(YENI et al., 2014). 

Considerando a diversidade de formatos, Yeni (et al., 2014) defendem que os ODEA 

podem conter o mesmo conteúdo, mas em diferentes formatos (texto, imagem, vídeo, etc.). A 

riqueza de possibilidades educacionais entre o conteúdo de diferentes formas presentes em um 

único ODEA pode fornecer uma perspectiva mais ampla para os estudantes e é adequado para 

a apresentação de sistemas complexos e dinâmicos (MILUTINOVIĆ et al., 2013). 

Para a utilização de ODEA, Gerard (2006) e Aldrees (et al., 2016) sugerem que 

unidades curriculares na EaD podem ser realizadas e combinadas de várias maneiras para 

personalização e uso dos estudantes. Os ODEA são uma nova forma de pensar sobre a 

aprendizagem de conteúdo. Convencionalmente, o conteúdo é subdividido em vários pequenos 

pedaços, e estas pequenas unidades de aprendizagem indicam que o ODEA é um pequeno 
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componente da lição (ALDREES et al., 2016). Dessa forma, os objetos de aprendizagem são 

um conceito no escopo da EaD que denota unidades educacionais pequenas, compactas e 

focadas em alcançar um determinado objetivo educacional (MILUTINOVIĆ et al., 2013). 

Para facilitar a busca e a reutilização, os ODEA são etiquetados com metadados que 

incluem informações como título, descrição, idioma, entre vários outros campos. Estas 

informações são geralmente armazenadas em uma forma estruturada de acordo com um padrão 

(GORDILLO et al., 2017). Os padrões de metadados descrevem características dos ODEA, 

permitindo a sua catalogação e busca dentro de um repositório e também a reutilização em 

outros sistemas repositórios. Apesar de não existir um único padrão de metadados sobre os 

ODEA, verificam-se propostas de melhorias pedagógicas e didáticas, e metodologias que visam 

o suporte ao processo de ensino-aprendizagem em qualquer situação educativa. 

 

2.2.2 Metadados 

 

Diante do grande número de ODEA, a demanda para identificá-los e classificá-los 

cresceu e se tornou um problema crítico, uma vez que esta grande variedade pode atrapalhar na 

busca de tal recurso por parte dos usuários. 

Visando facilitar a sua classificação e para efeitos de recuperação e planejamento 

pedagógico, os ODEA são complementados com metadados. Estes metadados normalmente 

são limitados por um conjunto de tags pré-determinados para estar em conformidade com 

algum esquema de classificação (NAVARRO et al., 2013). 

Para promover uma classificação, cada ODEA deve possuir metadados para ser 

facilmente localizado e mais tarde recuperada. Estes metadados são informações descritivas 

que permitem fácil pesquisa de ODEA (ALDREES et al., 2016). 

A utilização dos metadados surgiu como proposta de facilitar a localização e utilização 

dos ODEA nas modalidades de ensino que adotam o conceito de compartilhamento e 

reutilização de conteúdos educacionais. Os metadados são formados por um conjunto de 

atributos necessários para “possibilitar o gerenciamento do objeto de aprendizagem, através do 

armazenamento, localização, avaliação e possível interoperabilidade de diferentes plataformas” 

(DRUZIANI, 2014). Druziani (2014) e Catapan (2011) complementam que os metadados têm 
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como proposta facilitar o compartilhamento e reutilização dos objetos de aprendizagem 

identificando as principais características deste recurso educacional, em diversos ambientes. 

Pode-se definir os metadados como dados sobre os dados, pois estes fornecem 

informações sobre um determinado recurso, promovendo a interoperabilidade, identificação, 

compartilhamento, integração, utilização/reutilização (BARROS, 2013). 

Um padrão de metadados é uma série de dados utilizados para descrever um 

determinado objeto digital. Metadados podem descrever o conteúdo de ODEA de várias 

maneiras, compreendendo tanto os dados técnicos como os dados descritivos educacionais 

(MILUTINOVIĆ et al., 2013). 

 Os metadados também podem descrever características técnicas de multimídia para 

sua reprodução em dispositivos de usuários e incorporar links, promovendo um maior nível de 

multimídia e experiência educacional oferecido para os alunos na forma de hipermídia 

(MILUTINOVIĆ et al., 2013). 

A descrição de ODEA através de metadados permite ser compreendido por actantes 

humanos e não humanos (LATOUR, 2001), ou seja, por usuários e por sistemas 

computacionais. Dessa forma é possível promover a interoperabilidade de diversas maneiras: 

localizá-los de acordo com diferentes critérios de pesquisa; identificá-los; referenciar ODEA 

distintos que partilham o mesmo assunto ou apresentar algum tipo de semelhança; distinguir 

ODEA; e proporcionar informações sobre a sua localização (DINIS et al., 2009). Metadados de 

qualidade descrevem os recursos de aprendizagem, de modo a manter a interoperabilidade dos 

repositórios de objetos de aprendizagem digitais (BARTON et al., 2003). Druziani (2014, p.97) 

complementa que entre os objetivos dos metadados, estão o “acesso via web aos objetos 

armazenados, a busca semântica sobre o conteúdo e o compartilhamento e navegação intra e 

extra repositórios de diferentes instituições” (DRUZIANI, 2014). 

Metadados constituem os elementos fundamentais de qualquer sistema de catalogação, 

que fornecem as informações mais úteis contidas em uma entidade bibliográfica (ZSCHOCKE 

et al., 2011). Os metadados descrevem e identificam os recursos educacionais envolvidos e 

facilitam a busca e recuperação (RODRÍGUEZ et al., 2017). Para Dagiene (et al., 2013), os 

metadados sistematicamente preparados ajudam todas as partes envolvidas no processo de 

aprendizagem, para cooperar, usar e compartilhar recursos de aprendizagem. 

Metadados de alta qualidade garantem o acesso preciso e completo aos recursos 

digitais e permitem aos utilizadores finais maior facilidade na busca e recuperação dos recursos 

de que necessitam (ZSCHOCKE et al., 2011; SHANKARANARAYANAN et al., 2006). 
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A instância de metadados deve conter informação suficiente, de modo que o usuário 

possa obter uma boa ideia do seu propósito e conteúdo do recurso descrito sem acessar 

diretamente o recurso (OCHOA et al., 2009). Sua principal função é facilitar a recuperação dos 

objetos e indicar o propósito da sua utilização (COMARELLA, 2015). 

Com a disponibilidade de recursos digitais em muitos repositórios diferentes, o 

controle e garantia da qualidade dos metadados que descrevem esses recursos é fundamental 

para os usuários finais. Um exemplo ocorre na partilha de conhecimento e oferecimento de 

recursos de aprendizagem na educação (ZSCHOCKE et al., 2011; CURRIER et al., 2004; 

STEPHENS, 2004; STURDY, 2001). 

Roncarelli (2012, p.114) afirma que os “metadados possibilitam que os objetos de 

aprendizagem sejam passíveis de classificação, de indexação, de catalogação e de 

disponibilização”. Dessa forma, os metadados funcionam, também, como que rótulos que 

descrevem: o recurso, os objetivos, as características, seu armazenamento e formatação. 

Uma das principais justificativas ao uso dos metadados é a facilidade em se recuperar 

informações de forma relevante (CAMPOS, 2013). O tempo perdido ao buscar objetos de 

aprendizagem de maneira descentralizada e não parametrizada pode ser determinante na 

objetividade da elaboração de material instrucional. Por este motivo que é preciso indexar os 

objetos armazenados, com o objetivo de facilitar a recuperação e reutilização dos ODEA. Os 

motivos supracitados compõem algumas das motivações que levam à necessidade de um 

sistema de cadastramento de objetos de aprendizagem (DRUZIANI, 2014). 

Metadados é a parte mais importante da infraestrutura de gerenciamento de 

informações em repositórios de dados. Os metadados são definidos de acordo com as normas, 

especificações ou os seus perfis de aplicação (DAGIENE et al., 2013). A falta ou a 

incompatibilidade destas informações sobre os objetos de aprendizagem pode comprometer a 

confiabilidade da plataforma que armazena e disponibiliza os recursos. Para Druziani (2014, 

p.97), metadados incompletos, com informações ambíguas ou semanticamente incorretos, 

prejudicam a recuperação e reutilização dos objetos de aprendizagem. 

Sobre a eficácia dos metadados, Bruce e Hillman (2004) apontaram sete parâmetros 

para medir a qualidade dos metadados. Estes parâmetros também foram estudados e 

estruturados por Stvilia (et al., 2005) e Ochoa (2009): 
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1.  Integralidade: Uma instância de metadados deve descrever o recurso o mais 

plenamente possível. Os campos de metadados devem ser preenchidos ao máximo, 

a fim de torná-los úteis para qualquer tipo de serviço. 

2.  Precisão: As informações fornecidas sobre o recurso na instância de metadados 

deve ser a mais correta possível. Erros tipográficos afetam essa diretamente na 

qualidade do repositório e compromete a usabilidade do recurso compartilhado. 

3.  Conformidade com as expectativas: O grau em que os metadados cumpre os 

requisitos de uma determinada comunidade de usuários para uma determinada 

tarefa pode ser considerada como uma dimensão importante da qualidade. 

4.  Consistência lógica e coerência: Metadados devem ser consistentes com definições 

e conceitos padronizados dentro de um domínio. As informações contidas nos 

metadados também devem ter coerência interna, o que significa que todos os 

campos descrevem o mesmo recurso. 

5.  Acessibilidade: Metadados que não podem ser lidos ou entendidos não têm valor. 

Se os metadados são destinadas para o processamento automático ou para consumo 

humano, suas descrições devem estar em conformidade com o seu propósito. Estas 

duas dimensões diferentes devem ser combinadas para estimar o quão fácil é acessar 

e entender a informação presente nos metadados. 

6.  Pontualidade: Metadados completos devem estar disponíveis no momento em que 

o objeto é inserido no repositório, e devem mudar sempre que alterações ocorrem 

nos objetos. Caso haja defasagem entre estas informações sobre o recurso, ocorre o 

‘lag’. Este lag também pode ser considerado como o tempo que leva para os 

metadados descreverem o objeto bem como o tempo para encontrá-lo usando o 

motor de busca fornecidos no repositório. 

7.  Procedência: A fonte dos metadados pode ser outro fator para determinar sua 

qualidade. Informações sobre o criador do recurso, o nível de especialização do 

indexador, que metodologias foram utilizadas para a indexação e quais 

transformações os metadados já passaram, poderiam fornecer informações sobre a 

qualidade da instância. 

 

Existem diferentes padrões e definições para metadados, conforme a área de aplicação 

e desenvolvimento. Aqui serão tratados apenas três deles, por tratar especificamente de 

conteúdo de aprendizagem: 
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 IEEE LOM: Learning Object Metadata 

 DC: Dublin Core 

 SCORM 

 

2.2.2.1 Learning Object Metadata (LOM) 

 

Criado pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers – Learning Technology 

Standards Committee (IEEE-LTSC4), é um padrão voltado ao reuso e descrição de recursos 

educacionais. O LOM (Learning Object Metadata) define um conjunto mínimo de atributos 

para gerenciar, localizar e validar objetos educacionais (CAMPOS, 2013). 

O conjunto de metadados LOM foi desenvolvido pelo IEEE, e os objetos são descritos 

em termos de atributos relevantes, tais como tipo de objeto de aprendizagem; autor; 

proprietário; termos de distribuição; formato; e os atributos pedagógicos, tais como o ensino ou 

estilo de interação (SAINI, 2017). LOM define atributos agrupados em categorias para 

descrição de um objeto educacional. É um padrão de metadados para descrever recursos 

educacionais que podem ser reutilizados ou referenciados durante a aprendizagem suportada 

pela tecnologia (IEEE, 2002; FERDIANA, 2015). 

O IEEE-LOM permite aos professores classificar recursos de aprendizagem, 

utilizando um padrão de metadados educacional, de acordo com um conjunto de variáveis, para 

que possam ser mais eficientemente descritos, reconhecidos e recuperados (IMS-GLC, 2007; 

CASTILHO et al., 2010). 

O LOM tem mapeado as seguintes características: gerais, ciclo de vida, meta-

metadados, técnicas, educacionais, direitos, relação com os outros recursos, observações e 

classificação (SILVA; CAFÉ; CATAPAN, 2010, p. 99). 

A implementação de normas internacionais e especificações como o IEEE-LOM, 

assegura que os sistemas web sejam totalmente interoperáveis e seus recursos de aprendizagem 

sejam verdadeiramente reutilizável. (NAJJAR et al., 2003). A maioria dos repositórios permite 

que professores busquem e recuperem ODEA usando, como chave de busca, padrão de 

metadados LOM (LIMONGELLI et al., 2010). 

                                                 

4 https://www.ieeeltsc.org/  

https://www.ieeeltsc.org/
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2.2.2.2 Dublin Core (DC) 

 

A Dublin Core Metadata Initiative (DMCI) é uma organização que promove, orienta 

e dissemina o uso de padrões de metadados. Ela é responsável pelo desenvolvimento, 

padronização e promoção do Dublin Core Metadata Elements Set ( QUEIRÓS et al., 2013; 

RONCARELLI, 2012). A DCMI é responsável pelo desenvolvimento do Dublin Core e suas 

especificações, sendo definido por sua comunidade, responsável pelos desenvolvimentos 

inovadores e boas práticas que a DCMI compartilha com o mundo. Grande parte do trabalho da 

DCMI é organizada em grupos de trabalho, com participantes ativos de todo o mundo 

(DUBLIN CORE, 2020). 

O padrão de metadados Dublin Core5 (DC) foi desenvolvido para ser simples e 

conciso, e para descrever conteúdos. No entanto o padrão tem sido utilizado em ambientes com 

outros tipos de documentos, que possuem maior complexidade. Neste ponto, existe uma 

divergência de ideias em torno do padrão, pois uma parte da comunidade que utiliza o DC 

defende que o padrão deve conter um conjunto mínimo e simples de elementos, enquanto outros 

adeptos defendem uma estrutura mais completa e extensa (CAMPOS, 2013). 

O objetivo inicial era permitir a criação de campos, para que os autores pudessem 

descrever recursos presentes na web. Como a quantidade destes recursos eletrônicos cresceu 

exponencialmente faltaram descritores para auxiliar na descrição e catalogação destes. 

Finalmente o padrão acabou por descrever alguns elementos simples para realizar tal 

catalogação. (CAMPOS, 2013; COMARELLA, 2015). 

O Dublin Core é um dos padrões de metadados mais antigos e serve como referência 

para o desenvolvimento de outros padrões. O DC possui quinze elementos, atributos e todos 

são recomendados, não tendo obrigatoriedade de nenhum (SILVA; CAFÉ; CATAPAN, 2010; 

RONCARELLI, 2012). Os quinze elementos são: título, autor, assunto, descrição, editor, 

colaborador, data, tipo, formato, identificador, fonte, idioma, relação, cobertura e direitos 

(QUEIRÓS et al., 2013). 

 

2.2.2.3 SCORM 

 

                                                 

5 https://www.dublincore.org/  

https://www.dublincore.org/
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Os padrões de metadados citados anteriormente têm um foco maior no conteúdo do 

ODEA, sendo que não são tão completos no que tange a interligação das atividades com o 

AVEA. Estas questões são melhor tratadas no modelo Sharable Content Object Reference 

Model (SCORM) (COMARELLA, 2015). 

O padrão SCORM foi criado pela ADL Initiative6 e teve a sua primeira versão lançada 

em 1999. A Iniciativa ADL (Advanced Distributed Learning) incentiva a colaboração, facilita 

a interoperabilidade e promove as melhores práticas para o uso do aprendizado distribuído, a 

fim de proporcionar educação, treinamento e aprendizado informal de qualidade (ADL, 2020). 

O SCORM é um padrão para empacotamento de conteúdo que estende a especificação 

do recurso, permitindo a comunicação de conteúdo com os sistemas de gestão de EaD. Ele 

define as comunicações entre o conteúdo do cliente e um AVEA, propiciando a independência 

de dos sistemas de gerenciamento de aprendizado (QUEIRÓS et al., 2013; COMARELLA, 

2015). Comarella (2015, p.69) complementa que esta independência facilita a migração de 

cursos entre diferentes plataformas. 

 

Um dos objetivos do SCORM é possibilitar que diferentes Ambientes Virtuais 

executem e permitam acompanhar conteúdos e atividades desenvolvidos por 

ferramentas de autoria de diversos fornecedores, o que significa 

independência da plataforma de hardware e software, na qual os conteúdos 

serão criados e utilizados (RONCARELLI, 2012). 

 

A fim de gerir os objetos de aprendizagem presentes nos repositórios de forma 

eficiente, o padrão SCORM foi proposto para alcançar a reutilização, compartilhamento e 

interoperabilidade dos recursos feitos especificamente para fins de aprendizagem. O modelo de 

agregação de conteúdo do SCORM também fornece metadados suficientes para auxiliar os 

usuários na busca de objetos de aprendizagem relevantes (YEN et al., 2011). 

Através do padrão SCORM e ferramentas compatíveis, os professores podem buscar, 

encontrar, compartilhar e reutilizar objetos de aprendizagem, através da importação/exportação 

de recursos nos AVEA flexíveis. 

O SCORM oferece especificações e normas que ajudam na criação de conteúdo de 

aprendizagem interoperável, acessível, durável e reutilizável, sugerindo principalmente modelo 

                                                 

6 https://www.adlnet.gov/  

https://www.adlnet.gov/
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de agregação de conteúdo. O modelo de agregação define os componentes de conteúdo usado 

na criação de uma experiência de aprendizagem e sua agregação em unidades de aprendizagem 

(ADL, 2004; ESTEBAN et al., 2009; SAINI, 2017). 

 

2.2.3 Repositórios Digitais 

 

O mesmo saber pode ser acessado no mesmo espaço, ao mesmo tempo, por 

diversas formas de comunicação, por inúmeros indivíduos, e sofrer 

interferências destes, sendo alterado substancialmente em seu modo de ser 

(CATAPAN, 2001). 

 

Os Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem depois de criados, necessitam de um 

espaço na web para que sejam disponibilizados. Estes sistemas podem receber nomes 

diferenciados como: Repositório digital, repositórios institucionais, ou bibliotecas digitais 

(DRUZIANI, 2014). Vidotti e Camargo (2009, Druziani, 2014, p.91) complementam que estes 

repositórios surgem como ambientes digitais para “gerenciamento e controle da produção 

acadêmica e científica de instituições e/ou comunidades”. Tais ambientes oportunizam uma 

série de vantagens relacionadas a interoperabilidade, acesso e preservação das informações. 

Enquanto os ambientes educacionais que recebem os ODEA e os distribuem aos 

estudantes se denominam Sistemas Gerenciadores de Aprendizagem (LMS – Learning 

Management Systems), os Repositórios Digitais armazenam tais objetos, para que possam ser 

descobertos e acessados pela comunidade externa. Estes repositórios se baseiam em sistemas 

que possuem como objetivo a disponibilização de maneira centralizada: a busca, o acesso e a 

recuperação de objetos de aprendizagem (BARROS, 2013). 

Dessa forma, os repositórios de objetos de aprendizagem surgiram desde meados da 

década de 1990 para auxiliar os instrutores para localizar e selecionar os objetos de 

aprendizagem (WILLIAMS, 2000; YENI et al., 2014). A utilização de um sistema 

informatizado como mediação do ensino pode contribuir significativamente para que o 

aprendente desenvolva seu raciocínio com maior propriedade do que em outras modalidades de 

ensino (CATAPAN, 2001). Eles proveem aos usuários conhecimento em qualquer momento, 

em qualquer lugar (ZAPATA, 2012). 

Os repositórios digitais são softwares utilizados para gerir coleções de objetos digitais 

(COMARELLA, 2015). Estes Repositórios de Objetos de Aprendizagem se constituem em um 

elemento importante na gestão, publicação, localização e recuperação de recursos instrucionais 

(ZAPATA et al., 2012). 
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Os repositórios dispõem de interfaces para submissão ou catalogação de 

conteúdo, utilizando um ou mais padrões de metadados, interfaces de 

disseminação e coleta, de protocolos de comunicação e interfaces de 

recuperação e busca (CAMPOS, 2014). 

 

Nos últimos anos, devido ao ritmo de crescimento da educação a distância, uma grande 

quantidade de Repositórios Digitais foi criada e disponibilizada na Internet por instituições 

públicas e privadas, a fim de compartilhar material didático entre as comunidades de instrução 

privadas e públicas (KARGER et al., 2006; LIMONGELLI, 2016). Estes vários repositórios, 

facilitam aos usuários finais, principalmente professores e alunos, ter acesso a inúmeras 

coleções de objetos de aprendizagem (EHLERS, 2011; ZERVAS, 2014). 

Fornecer produtos e serviços educacionais de alta qualidade é fundamental não só 

quando se trata do processo de ensino e aprendizagem, mas também no contexto de recursos 

semanticamente enriquecidos em repositórios de aprendizagem (ZSCHOCKE et al., 2011). 

Para tal, Campos (2013, p.32) descreve um conjunto de características mínimas que um 

repositório deve possuir para garantir um serviço confiável: 

  Interface para submissão e catalogação; 

  Uso de um padrão de Metadados para catalogar o conteúdo; 

  Interfaces para disseminação e coleta de objetos; 

  Mecanismos de recuperação e disponibilização. 

 

Um repositório de objetos de aprendizagem é um conjunto de recursos digitais 

compartilhados abertos que são acessíveis na rede sem a necessidade de conhecimento prévio 

da estrutura interna da coleção (IMS GLOBAL, 2007; ZAPATA, 2012; ALDREES et al., 

2016). Os repositórios constituem uma espécie de bibliotecas digitais especializadas em 

materiais reutilizáveis de alta qualidade que podem ser selecionadas pelos utilizadores, com 

base em uma descrição do seu conteúdo (geralmente chamados metadados) como recursos 

educacionais, contexto de uso, aspectos técnicos, entre outros (CLEMATIS et al., 2010; 

QUEIRÓS et al., 2013; RODRÍGUEZ et al., 2017). 

Este fato permite não só uma implementação eficiente de cursos online, mas também 

fornece aos usuários um meio eficaz para compartilhar propostas e recursos de aprendizagem 

destinadas a melhorar as atividades de sala de aula tradicionais, especialmente quando os 
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repositórios são reforçados com estruturas aptas a permitir a transmissão de ideias e 

experiências (MARGARYAN et al., 2008; CLEMATIS et al., 2010). 

O repositório digital de objetos de aprendizagem é uma parte de um portal educacional 

e reúne metadados de objetos de aprendizagem (DAGIENE et al., 2013). Dessa forma, os 

repositórios são a melhor maneira de compartilhar, indexar e recuperar os recursos instrucionais 

e sua proliferação é evidência do desenvolvimento contínuo da EaD. (OUYANG et al., 2007; 

ZAPATA, 2012). Para promover estes recursos, os repositórios armazenam, classificam e 

distribuem recursos educacionais na forma de objetos de aprendizagem, permitindo que estes 

sejam localizados através de palavras-chave e reutilizados de acordo com o seu conteúdo (HAN 

et al., 2008; BAKI et al., 2010; YEN et al., 2011; YIGIT et al., 2014; GORDILLO, 2017) 

Além de fornecer um serviço de pesquisa de objetos, alguns repositórios digitais 

oferecem serviços adicionais que permitem aos usuários criarem uma conta pessoal, recursos 

de publicação, criar conteúdo, usando catálogos, classificar objetos de aprendizagem em pastas 

pessoais ou participar de fóruns entre outras possibilidades (TZIKOPOULOS et al., 2007; 

ZERVAS et al., 2014; GORDILLO, 2017). 

Apenas para efeito de diferenciação dos repositórios de objetos e as bibliotecas 

especializadas, Catapan (2010, p.102) afirma que a filosofia que norteia o funcionamento dos 

repositórios digitais é baseada no processo de colaboração, uma vez que todos podem colocar 

seus objetos e partilhá-los com espírito de comunidade. Comarella (2015, p.71) complementa 

que cada autor pode decidir o quanto cada objeto pode ser alterado e reutilizado, podendo ser 

totalmente aberto ou restrito em algumas situações. 

Como citado anteriormente, há uma grande quantidade de repositórios digitais 

disponíveis na internet, sendo alguns deles focados em uma temática específica, outros com 

foco em conhecimento organizacional privado, e outros totalmente abertos sem restrições de 

tipos de conteúdos. A seguir são listados alguns repositórios mais expressivos dentro e fora do 

Brasil, com uma grande quantidade de objetos armazenados. 

 

2.2.3.1 EduCapes 
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O eduCapes7 é um portal de objetos educacionais abertos para uso de estudantes e 

professores da educação básica, superior e pós-graduação que busquem aprimorar seus 

conhecimentos (EDUCAPES, 2020). 

Com o propósito de publicar os recursos instrucionais produzidos nos cursos do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, a Diretoria de Educação a Distância – 

DED/CAPES desenvolveu o portal eduCapes. Sabendo que a EaD vive em plena expansão e 

que o acesso à internet está cada vez mais facilitado, o portal foi criado com vistas à 

democratização da informação e da cultura. (EDUCAPES, 2020). 

O Portal eduCapes foi criado a partir do DSpace, que é um software livre utilizado 

para prover acesso fácil e livre a todos os tipos de materiais digitais. O portal permite a inclusão 

de materiais que estejam mapeados em algum esquema de metadados. O padrão de metadados 

adotado foi o Dublin Core e o portal armazena arquivos em qualquer tipo de formato. O acesso 

ao eduCapes é aberto a todos os usuários, tanto para publicar materiais como para acessá-los 

(EDUCAPES, 2020). 

O portal possui (em janeiro de 2020) mais de 300 mil objetos de aprendizagem, dentre 

eles arquivos de texto (livros, apostilas, teses e dissertações), áudio, imagens, vídeos, jogos, 

animações, aplicativos móveis, mapas e ferramentas de laboratório. O portal permite busca por 

assunto, autor, data e título. 

Os materiais disponibilizados no portal devem ser abertos, neste caso, as normas para 

cópia, impressão e armazenamento digital do conteúdo disponibilizado no portal são as 

socialmente aceitas e legalmente permitidas, segundo a legislação de direitos autorais 

(EDUCAPES, 2020). 

O portal permite que qualquer usuário se cadastre na plataforma, exigindo que este 

possua vínculo com alguma instituição de ensino. Uma vez realizado o cadastro, o usuário pode 

realizar o cadastro dos seus objetos, bem como o upload dos seus arquivos. Para cada objeto 

cadastrado, é possível identificar separadamente os autores, caso haja mais de um. Também é 

possível informar campos que fazem link com outras plataformas de publicações. 

 

                                                 

7 https://educapes.capes.gov.br/  

https://educapes.capes.gov.br/
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2.2.3.2 Oasisbr 

 

Desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), o portal Oasisbr8 é repositório de objetos e mecanismo de busca multidisciplinar que 

reúne a produção científica de autores vinculados a universidades e institutos de pesquisa 

brasileiros (OASISBR, 2020). 

O portal permite, por meio de uma única interface, a pesquisa simultânea em 

repositórios digitais, teses e dissertações e periódicos científicos eletrônicos. O portal permite 

consultar e realizar o download dos textos completos, sem nenhum custo. Tais textos podem 

ser artigos científicos, teses, dissertações, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados em 

eventos, entre outros documentos que constituem a produção científica brasileira (OASISBR, 

2020). 

De acordo com o site, o portal está inserido no contexto do movimento em favor do 

Acesso Aberto à Informação Científica, e possui os seguintes objetivos: (OASISBR, 2020). 

  Contribuir para o aumento da visibilidade da produção científica e brasileira e de 

seus pesquisadores; 

  Oferecer à comunidade científica brasileira o acesso facilitado, qualificado e rápido 

a toda informação científica brasileira disponível em arquivos digitais em acesso 

aberto; 

  Contribuir para o aumento do intercâmbio entre pesquisadores em nível nacional e 

internacional; 

  Estimular a criação de periódicos científicos, bibliotecas de teses e dissertações; 

  Fornecer informações para evitar a duplicação de esforços e recursos no 

desenvolvimento de pesquisas duplicadas; 

  Atuar como provedor de serviços, oferecendo recursos de maneira centralizada. 

 

Para atuar de forma centralizada, o portal coleta os metadados expostos em diferentes 

repositórios de objetos de aprendizagem, tais como periódicos, repositórios institucionais e 

bancos de teses e dissertações, e os torna disponíveis e acessíveis, de maneira centralizada, a 

provedores de informação internacionais, para que desta maneira a produção científica nacional 

possa ser mais visível e consequentemente mais citada (OASISBR, 2020). 

                                                 

8 http://oasisbr.ibict.br/  

http://oasisbr.ibict.br/
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É importante ressaltar que o portal não armazena os arquivos, apenas os referencia 

através do seu mecanismo de busca e realiza a indexação dos resultados. Dessa forma, o portal 

possui (em janeiro de 2020) mais de 2,5 milhões arquivos indexados em sua base. O portal 

permite busca por assunto, autor e título. 

 

2.2.3.3 ProEdu 

 

O ProEdu9 é um repositório de objetos de aprendizagem administrado pela Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). Esta 

iniciativa tem como objetivo reunir e disponibilizar recursos educacionais de educação 

profissional e tecnológica (PROEDU, 2019). 

O repositório de objetos educacionais ProEdu é uma ferramenta desenvolvida no 

âmbito da Rede e-Tec para reunir e disponibilizar recursos educacionais produzidos pelas 

instituições parceiras da Rede e-Tec e da Setec (PROEDU, 2019). 

A plataforma possui (em outubro de 2019) mais de 1.300 objetos educacionais com 

diferentes conteúdos e diferentes formatos como texto, áudio, vídeo, animações, dentre outros. 

Tais recursos compõem o universo da educação profissional e tecnológica. 

O ProEdu foi desenvolvido a partir da concepção elaborada pelo grupo de pesquisa 

PCEADIS/CNPq, concebido e desenvolvido pelos pesquisadores do laboratório 

AtelierTCD/PPGE/UFSC em parceria com IFSUL, IFCE e IFRN. Todos os pesquisadores que 

participaram estavam envolvidos por longo tempo com a Educação a Distância na Rede e-Tec 

Brasil. Embora na concepção estivesse previsto um módulo de rastreamento, e reusabilidade, 

este não foi desenvolvido naquele momento dado a premência de tempo escassez de 

financiamento. 

O ProEdu é resultado de um esforço coletivo, que inclui também a colaboração de 

pesquisadores do PPGEGC. Este recurso está atualmente disponível na RNP, proporcionando 

amplo acesso a pesquisadores professores e estudantes - http://proedu.rnp.br (Relatório 

executivo/UFSC, 2017). 

 

                                                 

9 http://proedu.rnp.br  

http://proedu.rnp.br/
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2.2.3.4 BIOE 

 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais10 (BIOE) é um repositório criado em 

2008 pelo Ministério da Educação, e tem o propósito de manter e compartilhar recursos 

educacionais digitais de livre acesso. Tais recursos podem estar em diferentes formatos, como 

áudio, vídeo, animação, simulação, software educacional, imagem, mapa e hipertexto. Este 

repositório está integrado ao Portal do Professor, também do Ministério da Educação (BIOE, 

2020). 

De acordo com o portal BIOE, uma vez que este repositório conta com recursos de 

diferentes países e línguas, professores de qualquer parte do mundo poderão acessar os recursos 

em sua língua materna, traduzir os que estão em outra língua, assim como publicar as suas 

produções em um processo colaborativo (BIOE, 2020). 

O portal BIOE, que é mantido pelo Ministério da Educação em parceria com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, além de possuir materiais didáticos multidisciplinares de 

todos os níveis de ensino, também permite o acesso à coleções inteiras sobre temas 

(DRUZIANI, 2014; RONCARELLI, 2012). 

Os materiais publicados neste espaço estão disponíveis para a população em geral, 

incluindo os gestores de políticas educacionais, gestores escolares, gestores de repositórios 

educacionais, professores dos diferentes níveis de educação, além dos produtores de recursos 

pedagógicos digitais e pesquisadores (BIOE, 2020). 

O portal possui (em janeiro de 2020) mais de 19 mil objetos de aprendizagem. Além 

disso, o portal permite a busca dividida em cinco categorias: educação infantil, educação básica, 

educação fundamental, educação profissional e educação superior. 

 

2.2.3.5 MERLOT 

 

O projeto MERLOT11 (Multimedia Educational Resource for Learning Online 

Teaching) começou em 1997, quando o Centro de Aprendizagem Distribuída da Universidade 

Estadual da Califórnia (CSU-CDL em www.cdl.edu) desenvolveu e forneceu acesso gratuito 

ao MERLOT. O projeto é composto por uma comunidade de funcionários, voluntários e 

membros que trabalham juntos para fornecer aos usuários dos materiais de ensino e 

                                                 

10 http://objetoseducacionais.mec.gov.br  
11 https://www.merlot.org/merlot/  

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/
https://www.merlot.org/merlot/
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aprendizagem uma riqueza de serviços e funções que podem melhorar sua experiência 

instrucional (MERLOT, 2019). 

O projeto MERLOT é um consórcio mantido por várias entidades dos Estados Unidos 

e do Canadá, que contempla recursos didáticos das mais diversas áreas de conhecimento 

(SILVA; CAFÉ; CATAPAN, 2010). 

A coleção MERLOT consiste em dezenas de milhares de materiais de aprendizagem 

específicos, juntamente com comentários associados, todos destinados a aprimorar a utilização 

de objetos de aprendizagem (MERLOT, 2019). O portal MERLOT é um reconhecido 

repositório internacional de objetos que armazena materiais de aprendizagem, exercícios, 

comentários, coleções pessoais e páginas da web, projetado para melhorar a experiência de 

utilização de materiais de aprendizagem (CECHINEL et al., 2010; NAVARRO, 2013). 

O MERLOT é um portal que apenas realiza a indexação dos recursos acrescentando 

os links para download. Para realizar esta função, o portal processa e armazena apenas os 

metadados dos objetos de maneira centralizado, apontando para objetos localizados em locais 

remotos (RONCARELLI, 2012; DRUZIANI, 2014; LIMONGELLI et al., 2016) 

 

2.2.3.6 DSpace 

 

O DSpace12 é um software sem fins lucrativos pronto para uso e completamente 

personalizável para atender às necessidades de qualquer organização que tenha intenções de 

implementar um repositório digital aberto (DSPACE, 2019). 

O DSpace, que é mantido pela DuraSpace, é uma das maiores aplicações de software 

opensource (código aberto) para gerenciar e fornecer acesso ao conteúdo digital. O DSpace que 

não é diretamente um repositório de objetos de aprendizagem, tem sido utilizado com sucesso 

para tal (WALLER, STRUNZ, 2010; NAVARRO, 2013). 

O DSpace é um software livre que, ao ser adotado pelas organizações, transfere a elas 

a responsabilidade e os custos com as atividades de arquivamento e publicação da sua produção 

institucional. O DSpace possui natureza operacional específica de preservar objetos digitais, 

iniciativa de grande interesse da comunidade científica (DSPACE-IBICT, 2020). 

                                                 

12 https://duraspace.org/dspace/  

https://duraspace.org/dspace/
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No Brasil, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

utilizou esta plataforma para disponibilizar um sistema para construção de repositórios 

instrucionais digitais. 

Dessa forma, o DSpace do IBICT13 foi desenvolvido para possibilitar a criação de 

repositórios digitais com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e visibilidade 

da produção intelectual, permitindo sua adoção por outras instituições. O sistema herda todas 

as características do DSpace original, podendo ser facilmente adaptado, permitindo o 

gerenciamento da produção científica em qualquer tipo de material digital, promovendo 

visibilidade e acessibilidade ao longo do tempo (DSPACE-IBICT, 2020). 

O DSpace preserva e permite acesso fácil e aberto a todos os tipos de conteúdo digital, 

incluindo documentos de texto (artigos, relatórios, projetos, livros, dissertações e teses), 

programas de computador, arquivos multimídia, bases de dados, imagens, arquivos de áudio e 

vídeo, coleções de bibliotecas digitais, páginas web, entre outros (DSPACE, 2019; DSPACE-

IBICT, 2020). 

Além disso, o DSpace conta com uma comunidade de desenvolvedores em expansão, 

comprometida em atualizar e melhorar continuamente o software, cada instalação do DSpace 

se beneficia da próxima (DSPACE, 2019). 

 

2.2.4 Licenças de utilização e alteração 

 

Em vários momentos nas seções anteriores foi citado que os objetos de aprendizagem 

devem ser regidos por alguma licença aberta de uso. Nesse sentido, cabe explicar que a licença 

de uso define os limites de uso que um usuário pode ter em relação a um recurso elaborado por 

terceiros, nesse caso, objetos digitais de ensino-aprendizagem. 

 

Quanto à questão da licença de utilização no armazenamento, quando um 

autor insere o objeto no repositório, ele precisará aceitar um termo pelo qual 

estará permitindo a utilização desse objeto e definindo quais as ações que 

podem ser realizadas com esse objeto (ser somente utilizado, ser modificado, 

etc.) (COMARELLA, 2015). 

 

                                                 

13 http://dspace.ibict.br  

http://dspace.ibict.br/
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Comarella (2015, p.62) complementa que os direitos morais ou autorais são 

relacionados à paternidade da obra, e mesmo que haja a cessão dos direitos morais, o autor deve 

ter seu nome reconhecido e citado na obra. 

Para a distribuição dos objetos educacionais de ensino-aprendizagem, normalmente 

utiliza-se as mesmas licenças da iniciativa do movimento software livre. Sendo descritas neste 

trabalho: General Public License (GNU GPL) e a Creative Commons. Um outro movimento no 

sentido de promover o acesso e reuso de materiais instrucionais são os Recursos Educacionais 

Abertos (REA). 

 

2.2.4.1 General Public License GNU 

 

A GNU General Public License ou apenas GNU/GPL14, é uma licença gratuita para 

software e outros tipos de trabalhos criada no final da década de 80. As licenças para a maioria 

dos softwares e outros trabalhos práticos foram projetadas para tirar sua liberdade de 

compartilhar e alterar os trabalhos. No entanto, a GNU/GPL visa garantir sua liberdade de 

compartilhar e alterar todas as versões de um programa - para garantir que ele permaneça 

software livre para todos os seus usuários (GNU GPL, 2019). 

Este mesmo conceito pode ser aplicado a qualquer tipo de documento, incluindo os 

objetos digitais de ensino-aprendizagem. 

A GNU/GPL, que está na sua versão 3.0 (homologada em 2007), é uma licença para 

idealizada por Richard Stallman, no âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation 

(FSF). Para essa licença é pré-requisito o acesso ao código-fonte do software ou recurso e ela 

baseia-se em quatro graus de liberdades, definidos pela própria FSF: (GNU GPL, 2019) 

  A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito 

  A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para às suas 

necessidades. 

  A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao próximo. 

  A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos. 

 

                                                 

14 http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html  

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
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2.2.4.2 Creative Commons 

 

A Creative Commons15 é uma organização sem fins lucrativos dedicada à construção 

de bens comuns de conhecimento, tornando mais fácil para as pessoas compartilharem seus 

trabalhos criativos e acadêmicos, bem como acessar e desenvolver o trabalho de outras pessoas. 

Ao ajudar pessoas e organizações a compartilhar conhecimento e criatividade, a iniciativa tem 

como objetivo construir um mundo mais equitativo, acessível e inovador (CREATIVE 

COMMONS, 2020). 

As licenças Creative Commons foram elaboradas para padronizar o licenciamento para 

obras intelectuais, de modo a facilitar seu compartilhamento. Para melhor organizar o esquema 

de permissões, essas licenças estão organizadas em forma de módulos, permitindo que os 

autores possam fazer diferentes combinações de sessão de seus direitos, resultando numa 

licença específica para ser agregada ao conteúdo que está sendo licenciado. A combinação feita 

pelo autor dos direitos pode resultar desde licenças mais abertas, com a cessão de todos os 

direitos até licenças mais restritivas que vetam a possibilidade de criação de obras derivadas ou 

o uso comercial dos materiais licenciados (CREATIVE COMMONS, 2020). 

A licença Creative Commons é um instrumento jurídico gratuito que permite que o 

material sob ela protegido seja compartilhado e/ou remixado sem fins comerciais (EDUCAPES, 

2020). 

As licenças Creative Commons ajudam a compartilhar recursos oferecendo uma 

maneira gratuita, simples e padronizada de dar permissão para compartilhar e usar seu trabalho, 

nas condições de sua escolha (CREATIVE COMMONS, 2020). 

 

2.2.4.3 Recursos Educacionais Abertos (REA) 

 

Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são um movimento da comunidade mundial 

que tem como objetivo flexibilizar o acesso, compartilhamento e reutilização dos objetos 

educacionais de maneira livre. O termo REA é a tradução da sigla em inglês OER (Open 

Educational Resources). 

                                                 

15 http://creativecommons.org.br  

http://creativecommons.org.br/
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“A expressão Recursos Educacionais Abertos foi oficializada na conferência realizada 

em 2002 pela UNESCO. A UNESCO é considerada uma das maiores referências mundiais na 

área educacional” (RONCARELLI, 2012). 

A definição de REA mais comumente adotada pela comunidade acadêmica foi aquela 

utilizada em documento oficial da UNESCO em 2011: 

 

Os REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte 

ou mídia que estão sob domínio público ou são licenciados de maneira aberta, 

permitindo que sejam acessados, utilizados, adaptados e redistribuídos por 

terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e reuso potencial 

dos recursos. Os REA podem incluir cursos completos, partes de cursos, 

módulos, guias para estudantes, anotações, livros didáticos, artigos de 

pesquisa, vídeos, instrumentos de avaliação, recursos interativos como 

simulações e jogos de interpretação, bancos de dados, software, aplicativos 

(incluindo versões para dispositivos móveis) e qualquer outro recurso 

educacional de utilidade (UNESCO/COL, 2011). 

 

O movimento REA foi inspirado no sucesso do movimento de software livre. A ideia 

central é disponibilizar de forma livre e aberta conteúdos voltados para o ensino, aprendizagem 

e pesquisa, disponibilizados de forma livre e aberta, para a comunidade acadêmica em geral 

(DRUZIANI, 2014). 

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Apreender o movimento do conhecimento como vem se construindo e se 

pondo cada vez mais explícito em modelos tecnológicos é o desafio do 

momento (CATAPAN, 2014). 

 

Devido a constante evolução da tecnologia, o atual cenário dos negócios evoluiu de tal 

forma que promoveu o surgimento de diversificados canais de comunicação para a captação do 

conhecimento. No entanto, esse crescimento aumentou significativamente o volume de 

informações, tornando imprescindível saber como organizar e utilizar essas informações 

(DRUCKER, 2000; DRUZIANI, 2014). 

Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento (GC) surge como principal alternativa para 

gerenciar informações para que, quando processadas, se tornem conhecimento. 
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Para Comarella (2015, p.39), gestão é planejar, organizar, dirigir, governar. Dessa 

forma, o conhecimento desempenha um papel fundamental em uma organização, 

“especialmente em uma organização acadêmica na qual o conhecimento é insumo e produto, 

necessitando ser incorporado aos processos de gestão” (COMARELLA, 2015). 

Existem muitas definições de conhecimento, e cada uma delas pode ser aplicada a 

diferentes contextos. Portanto, a definição de conhecimento que norteia esta pesquisa é a de que 

o conhecimento é uma “mistura fluída de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações” (DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 06; 

DRUZIANI, 2014, p.45). 

A Gestão do Conhecimento pode ser vista como um conjunto de atividades que busca 

desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em uma organização, visando à utilização 

na execução de suas atividades e no atingimento de seus objetivos (TARAPANOFF, 2001, 

p.137). No que tange as atividades, a Gestão do Conhecimento refere-se à reunião de todas as 

tarefas que envolvam a geração, codificação e transferência do conhecimento (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). 

A Gestão do Conhecimento (GC) é vista como uma técnica que usa a informação e o 

conhecimento de organizações ou instituições para melhorar o seu desempenho (SALLIS; 

JONES, 2002; DRUZIANI, 2014). Dessa forma, a GC envolve qualquer atividade relacionada 

com a captura, uso e compartilhamento do conhecimento por parte de uma organização 

qualquer. Os estudos evidenciam que as práticas de GC estão sendo usadas com mais 

frequência, e que “seu impacto na inovação e outros aspectos do desempenho das empresas está 

longe de ser desprezível” (DRUZIANI, 2014). 

O conceito de gestão do conhecimento parte da premissa de que “o conhecimento de 

uma organização está nas pessoas e nos processos diários realizados” (COMARELLA, 2015). 

Com base na premissa do conhecimento nas pessoas, a GC é a formalização das experiências, 

conhecimentos e expertise destas pessoas, tornando-as acessíveis para a organização, 

propiciando “criar novas competências, alcançar alto desempenho, estimular a inovação e 

agregar valor para seus clientes” (TARAPANOFF, 2001; COMARELLA, 2015). 

É evidente que a Gestão de Conhecimento nas organizações, tanto de produção como 

de serviços, torna-se cada vez maior importante. Os atuais processos de gestão não são mais 

orientados apenas ao sistema convencional de executar o planejado, mas também por tratar 

conhecimento como bem intangível. Para que isso ocorra, uma mudança profunda e inovadora 
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é necessária, resultando em processos altamente complexos (COMARELLA, 2015). Em 

organizações educacionais não é diferente, cujo objeto é o conhecimento do conhecimento. 

Dessa forma, os conceitos da GC são aplicáveis à todas as instituições de ensino, com ênfase 

em faculdades e universidades, e todas as instituições que armazenam, acessam e distribuem 

conhecimento de alguma maneira (DRUZIANI, 2014). 

COMARELLA (2015, p.43) adaptou um comparativo realizado pela Herridge Group 

(2005, p.10) entre Gestão de Conhecimento e ODEA. Alguns pontos em comum merecem 

destaque: 

  Necessitam de um repositório em que o conteúdo é marcado através de metadados.  

  Criam artefatos na forma de bens ou objetos destinados para a utilizados de várias 

maneiras. 

  Usam tecnologia baseada na web para gerenciar e disseminar conteúdo. 

  Exigem padrões para garantir a qualidade e que os artefatos sejam gerenciados e 

mantidos. 

  São assíncronos: não possuem limitações de localização ou tempo. 

  Têm como objetivo apoiar a inovação e melhorar o desempenho. 

  Concentram-se em apoiar a tomada de decisões compartilhando as melhores 

práticas. 

  Faz com que o conteúdo (conhecimento) esteja disponível para os atores de uma 

organização. 

  Faz com que todos os envolvidos percebam o valor da sua contribuição para o 

repositório e saibam o valor de seu uso. 

  Devem ser integrados a práticas normais de trabalho. Incentivam e apoia a 

colaboração e comunidades. 

 

Comarella (2015) defende que essas semelhanças evidenciam uma intersecção entre 

os dois conceitos, fortalecendo a premissa de que a “agregação da Gestão do Conhecimento na 

gestão de ODEA pode maximizar o conhecimento da equipe ou organização, a utilização dos 

recursos disponíveis e a qualidade do produto gerado”. 

Contudo, com a evidente necessidade da GC nas organizações, tona-se imprescindível 

a existência de um ambiente que promova tais benefícios. A sociedade do conhecimento está 
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aumentando a demanda por ferramentas para gerenciar o conhecimento didático armazenados 

em repositórios de objetos de aprendizagem (LIMONGELLI et al., 2010). 

Considerando essa crescente demanda, ainda há uma falta de ferramentas 

automatizadas para a análise e recuperação de recursos de aprendizagem de tais repositórios 

(LIMONGELLI et al., 2010). É neste momento que os Sistemas de Gestão de Conhecimento 

podem auxiliar no processo de aquisição, promoção e uso do conhecimento. 

 

2.3.1 Sistemas de Gestão do Conhecimento voltados a Educação 

 

O conhecimento se origina e é cultivado na mente das pessoas, sendo que, nas 

organizações, “costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também 

em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais” (DAVENPORT, PRUSAK, 1998, p. 

06; DRUZIANI, 2014, p.45). 

Nesse sentido, Comarella (2015) indica que existem dois tipos distintos de iniciativas 

para aproveitar o capital intelectual individual e corporativo de uma organização: compartilhar 

em forma de Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem, e torná-lo valor intangível pela Gestão 

do Conhecimento, que agrega valor aos processos organizacionais produtivos ou de serviços. 

Nas duas iniciativas os processos devem ser estruturados com o apoio da tecnologia e focado 

na disseminação das melhores práticas. (COMARELLA, 2015). Neste cenário emergem os 

Sistemas de Gestão de Conhecimento voltados a educação. 

A sociedade do conhecimento faz com que aumente a demanda para novos modelos 

de processos de Gestão do Conhecimento. No campo da educação, principalmente na EaD, a 

sociedade do conhecimento também exige ferramentas para gerenciar o conteúdo de 

aprendizagem presente nos ODEA que estão armazenados nos repositórios, a fim de deixá-lo 

disponível aos professores e apoiar a sua produção de material didático (LIMONGELLI et al., 

2010). 

Estes sistemas podem ser usados de diversas maneiras para apoiar a educação, por 

exemplo: coletando soluções para problemas; mantendo registros; trocando informações entre 

organizações e seus clientes; e fornecendo ligações entre pessoas que necessitam e têm 

conhecimento experiencial (OLIVERA, 2000; DRUZIANI, 2014). 

De forma a aproveitar os benefícios da Gestão do Conhecimento, os ODEA devem ser 

flexíveis, facilitando a sua reestruturação e atualização. Os objetos podem ser criados ou 

combinados para atender ao conhecimento individual ou habilidade em um modelo baseado em 
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competências. Precisam ser interoperáveis entre sistemas, aumentando o valor do conteúdo ou 

diluir seu custo de elaboração pela sua reutilização (COMARELLA, 2015). 

 

2.3.2 Reusabilidade 

 

Druziani (2014) defende que o conhecimento deve ser dinâmico e ativo, no entanto é 

preciso evitar que o conhecimento se torne obsoleto, fato que ocorre naturalmente com o passar 

do tempo, principalmente no caso de o conhecimento não ser aproveitado. É necessário fazer o 

conhecimento circular. 

Uma das máximas de Jenkins (2014, p. 29) é “aquilo que não se propaga morre”. A 

propagabilidade enfatiza a produção de conteúdo de fácil compartilhamento, por exemplo, os 

códigos embedded do YouTube, que facilitam difundir os vídeos pela internet, encorajando 

pontos de acesso ao conteúdo numa variedade de lugares. 

O termo Reusabilidade está relacionado às linguagens de programação orientadas a 

objeto. Sua filosofia é eliminar a repetição de um mesmo trecho de código. Neste contexto, 

reusabilidade é adaptar uma classe existente em um sistema a outro sistema, para executar um 

mesmo conjunto de ações. 

A reusabilidade é o grau de potencialidade que um componente possui para ser 

reusado. Está diretamente relacionado à alta coesão e no baixo acoplamento com outros 

módulos. O reuso permite utilizar cópias do objeto de aprendizagem, sem que haja modificação 

no seu conteúdo (FERNANDES, 2004). 

Para promover a reusabilidade, é imprescindível adotar padrões para permitir a 

interoperabilidade e o intercâmbio de conteúdo. Dessa forma, é possível “aumentar o espectro 

de utilização e o universo de reutilização, sempre pensando na sociedade do conhecimento e 

sua abrangência na vida das pessoas do ciberespaço” (RONCARELLI, 2012). Para aumentar a 

capacidade de reutilização de material de aprendizagem comum, que é acessado por vários 

aplicativos, há uma necessidade de abordagem amigável ao usuário (user-friendly) e de baixo 

custo baseada no conhecimento (SAJJA, 2010). 

Dentro do campo da educação, graças aos repositórios de objetos, é bastante fácil criar 

um novo objeto, adaptando um já existente (DUNCAN, 2003; YENI et al., 2014). Outra 

possibilidade é a reusabilidade dos ODEA ou até mesmo cursos inteiros em diferentes AVEA, 
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através da migração dos cursos que, para isso, são empacotados, utilizando as especificações 

padronizadas, com um esforço reduzido (RONCARELLI, 2012). 

Wiley (2000) descreve sobre as duas propriedades mais importantes dos objetos de 

aprendizagem: granularidade e a capacidade de reutilização. A técnica mais eficaz é o conceito 

de agregação. O termo granularidade é diretamente proporcional à capacidade de reutilização 

sendo que quanto mais granular é o objeto, mais ele é reutilizável (DHARINYA et al., 2012). 

Desta forma, os materiais instrucionais se tornariam artefatos, ou objetos de aprendizagem, que 

foram criados pensando em promover a reutilização de conteúdo instrucional em diferentes 

contextos de aprendizagem (POLSANI, 2003; MAYORGA et al., 2012). 

Diversos autores apontam a capacidade de reutilização como uma das principais 

características dos objetos de aprendizagem. No quadro 2 são sintetizadas algumas destas 

definições de ODEA com foco na reutilização: 

Quadro 2 – Definições de ODEA com foco em reutilização. 

Autor Definição 

WILEY (2000) 
“Objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital que pode ser 

reutilizado para apoiar a aprendizagem”. 

CAMPBELL, (2003); 

LIMONGELLI et al. 

(2010) 

“Objetos de aprendizagem representam as unidades de aprender a 

compartilhar, reutilizar, melhorar e compartilhar novamente”. 

DINIS et al. (2009) 
“Se usarmos os recursos tecnológicos na reutilização de objetos de 

aprendizagem, podemos modificar o seu conteúdo”. 

DAGIENE et al. 

(2013) 
“A noção chave de um objeto de aprendizagem é a reutilização”. 

MALONEY et al. 

(2013); O’NEILL, 

(2017) 

“Reutilizar é compartilhar resultados de recursos em menos esforço, 

poupando um valioso tempo de preparação”. 

ALDREES et al. 

(2016) 

“Objeto de aprendizagem pode ser descrito como uma unidade essencial, 

importante que pode ser compartilhado, reutilizado e recuperado” 

ALDREES et al. 

(2016) 

“Objetos de aprendizagem são reutilizáveis. Um único objeto de 

aprendizagem pode ser utilizado em vários contextos para fins múltiplos”. 

Fonte: Do autor (2020). 

 

São muitas definições de objetos de aprendizagem que têm em comum a reutilização. 

Esta característica garante que uma peça de material instrucional digital pode ser usada e 

aplicada para diversos fins educacionais, em diferentes contextos (SANTIAGO; RAABE, 

2010). 
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No entanto, a prática comum de muitos professores é compartilhar apenas os seus 

materiais numa base informal, concedendo um acesso ao recurso sem a possibilidade de 

colaboração e interação entre colegas de outros departamentos (MALONEY et al. 2013; 

O’NEILL, 2017). 

Outro ponto que merece destaque é a questão dos direitos autorais. A distribuição de 

objetos de aprendizagem, como qualquer outro material de aprendizagem, pode preservar os 

direitos de seus criadores sem proibir seu uso (SANTIAGO; RAABE, 2010). 

Considerando que reusabilidade é a capacidade do recurso ser reutilizado em 

diferentes contextos, para que os objetos possam ser reutilizados é necessário que lhes sejam 

definidas políticas para o “processo de produção, catalogação, armazenamento, controle de 

versões, controle de acessos, acompanhamento de uso e lhe confiram os direitos autorais” 

(RONCARELLI, 2012). 

As leis de direitos autorais podem (ou não) fornecer uma barreira para a reutilização 

de objetos de aprendizagem, por causa da necessidade de permissão para usar, compartilhar e 

adaptar os recursos.  

Para garantir que todas essas permissões sejam concedidas ao objeto de aprendizagem, 

o criador deve escolher licenças de conteúdo aberto aplicadas a objetos de aprendizagem, como 

uma solução para garantir uma reutilização mais ampla. Estas licenças incluem a Creative 

Commons, a licença GNU, e a Licença Recursos Abertos (WILEY, 2009; SANTIAGO; 

RAABE, 2010). Estas três licenças foram abordadas na seção 2.2.4. 

 

2.3.3 Histórico de utilização 

 

Os objetos de aprendizagem podem ser considerados não apenas como recursos, 

fornecendo conteúdos de aprendizagem, mas como recursos metodológicos, incluindo 

experiências dos professores (DAGIENE et al., 2013). Dagiene (et al., 2013) complementa que 

além de criar condições para que os professores compartilhem suas experiências profissionais, 

os recursos educacionais devem permitir que os estudantes participem do processo de formação 

e aprendizagem de forma mais ativa. (DAGIENE et al., 2013). Essa afirmação reforça a ideia 

de que os objetos de aprendizagem reutilizados podem carregar mais do que conhecimento, e 
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para tal, um sistema com histórico de utilização facilita o armazenamento e organização dessas 

experiências da utilização do ODEA pelos diversos usuários. 

Nascimento (2007) diz que os repositórios digitais devem armazenar conteúdos que 

possam ser pesquisados por meio de busca e possibilitem sua reutilização, o autor também 

destaca a importância dos mecanismos de identificação, armazenagem e acesso do mesmo 

(NASCIMENTO, 2007; BARROS, 2013). 

A possibilidade de registrar quais foram os usuários que se utilizaram de determinado 

recurso é fundamental para verificar se tal objeto está sendo encontrado e utilizado. Em alguns 

casos, pode ocorrer problemas com os metadados, dificultando a localização dos objetos por 

parte do usuário. 

Outro ponto importante é o feedback do usuário, seja professor ou estudante, que pode 

fornecer um nível de personalização que ajuda outros usuários acessarem os dados relacionados 

a cursos para futuras referências (DHARINYA et al., 2012). Os estudantes perdem muito tempo 

na coleta de recursos relevantes para fins específicos. Esta situação pode desencorajar a 

reutilização de objetos de aprendizagem, especialmente em um ambiente ubíquo (YEN et al., 

2011). 

Conforme demonstrado, há muitas possibilidades quando os objetos de aprendizagem 

são reutilizados. Os repositórios devem oferecer um meio pelo qual as instituições possam 

recriar a concepção de repositórios tradicionais de conteúdo digital que proporciona apenas o 

armazenamento comum dos objetos. “Isso pode garantir a disponibilidade de conteúdos para 

melhorar a qualidade da experiência de aprendizagem e atender a diferentes estilos de 

aprendizagem” (DRUZIANI, 2014). 

 

2.4 INTERATIVIDADE 

 

A cada instante novos atores entram em cena, novas informações são injetadas 

na rede; mais esse espaço se amplia, mais os atores se transformam 

(CATAPAN, 2003). 

 

Uma característica fundamental de todo AVEA é que eles fornecem um ambiente que 

estimula o compartilhamento do conhecimento e da aprendizagem, de acordo com o paradigma 

pedagógico do Construtivismo Social (LIMONGELLI et al., 2010). 
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A Interatividade no ambiente educacional deve ser cada vez mais estimulada. A 

tecnologia é um dos principais fatores que promove a troca entre estudante e professor 

(BARROS, 2013). 

A participação das equipes envolvidas na produção de recursos pedagógicos e o caráter 

das publicações indicam uma transformação no fazer dos professores. Esta mudança transforma 

os professores em pesquisadores na área de ensino, e em como ensinar com recursos 

informatizados (CATAPAN, 2001). 

A mediatização dos processos culturais requer um sujeito com maior competência 

crítica, habilidade e rapidez não só no acesso às informações, mas na sua seleção, e, sobretudo 

na reelaboração dos conhecimentos (CATAPAN, 2003, p.12). 

Para Roncarelli (2012, p.93) “a interação possibilita a construção do sentido de 

pertença do indivíduo”, sendo que o “sentido de pertencimento que caracteriza os grupos, os 

guetos, as esferas e espaços sociais e culturais deve ser incentivado”. E para que isso ocorra de 

maneira mais fluída as TCD possibilitam e potencializam este pertencimento. “Ação bastante 

evidente hoje nas redes sociais, que constituem um novo ambiente social de participação ativa” 

(RONCARELLI, 2012). 

 

2.4.1 Participação Ativa 

 

As interseções que se estabelecem entre a pedagogia e a tecnologia nos processos de 

ensino provocam uma transformação evidente na Ambiência Pedagógica. (CATAPAN, 2001). 

Esta mudança pedagógica faz com que o perfil do estudante também mude, tornando cada vez 

mais ativo no processo de construção do seu conhecimento. 

Nesta era de convergências midiáticas como diz Jenkins (2008), a informação pode 

circular em diversas formas por diferentes meios, e a participação do usuário pode ser mais 

ativa, criando um fluxo para a inteligência coletiva. O compartilhamento das informações 

reconfiguradas pelas redes sociais, tanto em sentidos como em qualificação, tornam-se cada dia 

mais influente. A comunicação nos meios educativos, precisa considerar estas alternâncias 

culturais que ocorrem com muita rapidez, e pode valer-se do potencial midiático para estreitar 

o relacionamento, ainda que institucional, com o seu público. 
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Considerando que os objetos de aprendizagem são recursos reutilizáveis com 

aprendizagem centrada no usuário, e com estes se pode promover o envolvimento de construção 

de um conhecimento ativo. Em um repositório de ODEA pode ser aplicada uma ampla gama 

de métodos de aprendizagem ativa, refletindo e compartilhando a experiência dos estudantes e 

professores (TURCSANYI-SZABO, 2012; DAGIENE et al., 2013). 

Os AVEA dinâmicos possuem espaços como fóruns de discussão, destinados a 

fornecer a oportunidade de os estudantes construírem o seu conhecimento através da 

participação ativa e da aprendizagem colaborativa, evidenciando a aprendizagem on-line como 

uma ferramenta valiosa para promover o aprendizado construtivista (BATES, 2005; 

COMARELLA, 2015). 

Nesse complexo cenário científico, tecnológico e inovador, merece destaque a 

valorização da aprendizagem cooperativa e a divulgação do conhecimento (BARROS, 2013). 

Silva (2000) afirma que sistemas de ensino devem garantir a possibilidade de produção conjunta 

do professor e dos estudantes e então estabelecer a liberdade de trocas, associações e 

significações como autoria e coautoria. 

A criação e o desenvolvimento de materiais didáticos, como os ODEA, requer equipes 

multidisciplinares, que são compostas das mais diversas competências e habilidades. Gerenciar 

o trabalho em equipe dentro da educação é uma atividade bastante complexa, principalmente 

quando são agrupados profissionais de áreas diversas do conhecimento, mas em torno de 

propósitos de caráter pedagógico. Neste contexto, se destacam os ambientes colaborativos, que 

propiciam esta troca de conhecimento entre os atores envolvidos na elaboração pedagógica, 

rompendo barreiras geográficas e temporais. 

 

 

2.4.2 Ambientes Colaborativos 

 

A transformação mais contundente atual que sofre a pedagogia, e no que 

concerne às suas desdobras, é a provocada pela TCD, que impõe uma relação 

transversal entre o sujeito e o objeto do conhecimento no próprio espaço do 

conhecimento (CATAPAN, 2003). 

 

“O princípio de cooperação pode ser exercitado em colaborações e contribuições 

pontuais, no entanto, na convivência acadêmica, este desprendimento é um dos maiores 

desafios” (RONCARELLI, 2012). No sentido de enfrentar o desafio acadêmico, seus controles 

e critérios, e ampliar sua possibilidade, atendendo à demanda da comunicação atual, é possível 
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perceber a possibilidade de traçar uma aproximação diversificando os recursos didáticos 

disponibilizados. Os ODEA como recursos abertos podem permitir que a autoria se estenda a 

mais de um autor, e se reconfigurem a cada passo de sua utilização, mantendo-se como uma 

unidade de conhecimentos, porem continuamente atualizada na interação contextual. 

Construir um espaço de conhecimento em que sujeitos e objetos interajam 

transversalmente, constitui na educação o TERTIUM16. Nessa concepção “o currículo não se 

limita a uma grade de disciplinas e conteúdos, mas a uma rede de significados, de concepções, 

de conceitos, de valores, de saberes, que se interconectam, engendrando novos conhecimentos” 

(CATAPAN, 2003). Essa rede de interconexão de saberes é promovida pelos espaços 

colaborativos. 

As comunidades colaborativas são grupos de pessoas que compartilham um interesse 

e evoluem naturalmente, e podem ser criadas especificamente com o objetivo de adquirir 

conhecimentos relacionados com a sua área de interesse” (ZERVAS, 2014). Ainda sobre essas 

comunidades, as organizações não possuem mais fronteiras geográficas, atuam no mercado de 

forma global e com equipes de trabalho cada vez mais distribuídas (DRUCKER, 2000; 

DRUZIANI, 2014). 

A criação do conhecimento ocorre quando as pessoas que trabalham certos tipos de 

conhecimento trocam experiências entre si, tendo a tecnologia como ferramenta que provê 

suporte à essas interações (DRUZIANI, 2014). Barros (2013, p.91) defende que a tecnologia 

de redes de computadores viabiliza que, não somente os estudantes, mas também os professores 

podem desenvolver suas atividades de maneira colaborativa. 

Bem apoiados por tecnologias web, os ambientes colaborativos aumentaram o 

interesse no campo da educação. Como resultado, as comunidades educacionais colaborativas 

foram desenvolvidas com foco em geração, partilha e reutilização de diferentes tipos de 

conhecimento educacional (MCLAUGHLIN & TALBERT, 2006; ZERVAS, 2014). 

Ressalta-se a necessidade de que os repositórios de objetos agreguem processos de 

conhecimento, com “premissas para a construção do conhecimento, de forma colaborativa, 

personalizável, criativa, com trocas de aprendizado de conhecimento” (DRUZIANI, 2014). 

Para que isso aconteça, os professores devem ser capazes de encontrar e publicar não só 

                                                 

16 A tese TERTIUM é um projeto de prática pedagógica centrada nos processos de formação de 

professores (CATAPAN, 2002). 
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recursos de aprendizagem, proporcionando aprendizagem para os seus estudantes, mas um 

amplo espectro de materiais metodológicos, de modo a tornar o processo de ensino mais eficaz 

(DAGIENE et al., 2013). 

A incorporação das comunidades virtuais de aprendizagem no processo de gestão de 

um repositório de objetos tem duas vantagens: do ponto de vista pedagógico, o engajamento 

dos estudantes em tarefas relacionadas com a criação de novos recursos; e do ponto de vista 

comportamental, promove o sentimento de pertencimento nos estudantes que estão a se tornar 

parte ativa de seu processo de aprendizagem (INIESTA et al., 2012). 

Torres (2010, p.5) e Kuntz (2019, p.45) destacam alguns benefícios dos ambientes 

colaborativos: 

  Promover e facilitar o trabalho em grupo no desenvolvimento de projetos criativos 

e inovadores; 

  Promover o desenvolvimento de múltiplas inteligências, através do uso de 

ferramentas diversificadas para tratar diferentes formatos de mídia; 

  Promover uma visão construtivista da aprendizagem, transformando o estudante no 

principal responsável na construção do conhecimento; 

  Permitir aos envolvidos maior flexibilidade no ritmo de aprendizagem; 

  Superar fronteiras entre os diferentes informações e conhecimentos. 

 

A aprendizagem é um processo de movimento entre a ideia e o conceito, 

desenvolvendo-se através de diferentes níveis de abstração. Esse movimento de aprendizagem 

quando mediado por um sistema de simulação e colaboração “pode ser visualizado tanto em 

seus aspectos conceituais como em seus aspectos operacionais, sendo passível de observações 

e inferências inéditas” (CATAPAN, 2001). 

 

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

A busca sistemática, detalhada no capítulo três, permitiu verificar a existência de 

trabalhos correlatos que estudam ou propõem repositórios de objetos de aprendizagem. Como 

a revisão sistemática retornou muitos trabalhos, serão listados e descritos aqui apenas aqueles 

que possuem maior relevância e/ou similaridade com a proposta. Como os artigos são datados 

de 2009 até 2016, percebe-se que a temática em torno dos repositórios de objetos digitais de 
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ensino-aprendizagem é um tema que percorre as duas últimas décadas, tornando-se ainda objeto 

de estudo. 

No Quadro 3 apresenta-se uma síntese dos trabalhos relacionados, informando os 

autores, ano de publicação e o objetivo sintetizado da proposta. 

Quadro 3 – Trabalhos correlatos. 

Autor Título 

Ternier et al. (2009) 
A infraestrutura Ariadne para gerenciamento e armazenamento de 

metadados. 

Dinis et al. (2009) Cenários de aplicação para um ambiente de objetos de aprendizagem. 

Ochoa (2010) 
Connexions: Uma anomalia social e bem sucedida entre Repositórios 

de Objetos de Aprendizagem. 

Sajja (2010) 
Sistema multinível de conhecimento de acesso a repositórios de objetos de 

aprendizagem usando XML Fuzzy. 

Clematis et al. (2010) Uma arquitetura P2P para navegar num mar de objetos de aprendizagem. 

Iniesta et al. (2012) 
Uma estratégia recomendação híbrida centrada no usuário aplicado a 

repositórios de objetos de aprendizagem. 

Barros (2013) 
Redec-look: Modelo de repositório do conhecimento para gestão de 

objetos de aprendizagem. 

Zervas et al. (2014) 
A análise quantitativa de repositórios de objetos de aprendizagem como 

sistemas de gestão do conhecimento. 

Limongelli et al. 

(2016) 

Um módulo de recomendação para ajudar os professores a criar cursos 

através do sistema de gestão de aprendizagem Moodle. 

Fonte: Do autor (2020). 

 

Ternier et al. (2009) propõem uma análise da infraestrutura Ariadne baseada em 

padrões para o gerenciamento de objetos de aprendizagem em uma arquitetura aberta e 

escalonável. Os autores partem da premissa de que a reutilização de recursos digitais para o 

aprendizado tem sido utilizada há várias décadas. Como justificativa eles afirmam que embora 

o rápido desenvolvimento do aprendizado baseado na web tenha aumentado significativamente 

as oportunidades de reutilização, gerenciar objetos de aprendizado e torná-los acessíveis ainda 

acarreta muitos desafios. Dessa forma a proposta consistiu em modelar uma arquitetura que 

oferece suporte à integração de objetos de aprendizagem em várias redes de repositório 
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distribuídas. Neste trabalho não houve desenvolvimento de um software especificamente, 

apenas uma análise de uma plataforma conhecida e um modelo de proposta para o 

gerenciamento de Objetos de Aprendizagem (OA). 

Dinis et al. (2009) propõem um sistema baseado em crédito de recompensa aos 

usuários que colaboram criando Objetos de Aprendizagem (OA) ou adicionando informações 

sobre eles. O sistema se chama Learning Objects Pool (LOP) e cria um esquema de ranking 

dos OA mais populares e também permite a classificação de usuários. Dessa forma, o sistema 

promove uma competição saudável, incentivando os usuários a produzir bons OA e aumentando 

a cooperação entre eles, enviando sugestões e comentários ou classificando objetos existentes. 

O artigo fornece uma visão geral do sistema LOP e, em particular, descreve alguns cenários de 

aplicação onde, através da configuração e parametrização, são mostrados os níveis de 

versatilidade da aplicação. 

Ochoa (2010) propõem o Connexions, que é um repositório de objetos de 

aprendizagem com o propósito de promover a criação colaborativa de materiais de 

aprendizagem. Em um estudo quantitativo sobre as características dos repositórios de objetos 

de aprendizagem, o sistema proposto apresentou algumas anomalias que impedem que ele seja 

classificado junto com outros repositórios comuns. Esse trabalho descobre que algumas destas 

anomalias são justificadas pelo crescimento exponencial do número de colaboradores e 

conteúdo. Os autores concluíram que o trunfo da aplicação reside no apoio aos colaboradores 

recém-chegados e esporádicos, oferecendo uma explicação razoável para as tendências de 

crescimento no número de usuários. No entanto o trabalho não deixou claro como é o modelo 

de gestão de objetos, nem a arquitetura do sistema. 

Sajja (2010) detalha a arquitetura de um sistema multinível para acessar conteúdos de 

aprendizagem em outros repositórios de objetos. A justificativa para a proposta parte da 

premissa de aumentar a capacidade de reutilização de objetos de aprendizagem, que são 

acessados por vários aplicativos. Por fim, o autor termina discutindo as vantagens da proposta. 

Este trabalho não propõe o armazenamento de objetos, apenas a localização deles em outros 

repositórios através de uma interface amigável centralizada. 

Clematis et al. (2010) propõe um esquema de ranqueamento automático baseado nos 

comentários dos usuários sobre os objetos de aprendizagem. A justificativa da proposta reside 

na necessidade de proporcionar um ambiente adequado que permita a uma comunidade 

distribuída de usuários interagir com objetos de aprendizagem distribuídos de uma forma 

eficiente e eficaz. O sistema leva em conta os comentários e relacionamentos para a obtenção 
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das métricas e pesos correspondentes para medir o grau de popularidade de um objeto de 

aprendizagem. Por fim, a proposta fornece aos usuários um índice quantitativo dos objetos. Por 

se tratar de um esquema proposto, não está claro maiores detalhes do repositório de objetos em 

questão, como armazenamento dos objetos, metadados, entre outros. 

Iniesta et al. (2012) propõem um framework de estrutura de um repositório de objetos 

de aprendizagem, que trata desde a criação, recomendação e manutenção de OA, promovendo 

a colaboração dos membros comunidades virtuais de aprendizagem nestas tarefas. Os autores 

justificam que as principais características do framework são o engajamento da comunidade de 

aprendizado virtual, juntamente com o uso de tecnologia de sistema de recomendação para 

fornecer recursos personalizados de busca e recuperação para os estudantes na comunidade 

virtual de aprendizagem. A abordagem utiliza um sistema recomendador baseado em casos 

usando um método colaborativo em duas etapas: primeiro verificam-se os recursos que se 

encaixam no perfil atual do aprendiz e que promovem seu processo de aprendizado; por último 

inclui no processo de recuperação a opinião sobre a utilidade dos recursos fornecidos por outros 

membros da comunidade virtual de aprendizagem. No entanto, como este artigo descreve 

apenas as diretrizes seguidas no design de uma estrutura para gerenciar repositórios de objetos 

de aprendizagem, não houve desenvolvimento de uma plataforma web para corroborar a 

proposta, bem como maiores detalhes de arquitetura e armazenamento. 

Barros (2013) na sua tese de doutorado propõe um modelo de repositório do 

conhecimento para gestão de objetos de aprendizagem. Seu objetivo é gerar e verificar 

consistência deste modelo gestor como facilitador da aprendizagem significativa, e por fim 

verificar a validade do modelo proposto por meio de avaliação qualitativa e quantitativa com 

profissionais. Como justificativa, a autora parte da premissa de permitir ao professor explorar 

toda a base de dados para o desenvolvimento de OA, podendo criar novas versões dos objetos 

já existentes, que, efetivamente, possam contribuir para o processo de aprendizagem dos 

estudantes. No entanto, o ambiente permite que apenas os professores se cadastrem e utilizem 

a ferramenta. Após a fase de resultados da tese, durante a validação da proposta, houve a 

indicação de abrir a plataforma também para a comunidade acadêmica, além de permitir a 

conversação entre os atores. Apesar de o modelo de metadados da proposta ser bastante simples, 

a principal diferença do presente trabalho com a proposta da autora é o envolvimento de toda 

comunidade acadêmica. 
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Zervas et al. (2014) apresenta uma análise quantitativa das funcionalidades de quarenta 

e nove repositórios de objetos. Seu artigo tem como objetivos: medir o nível de adoção de uma 

lista funcionalidades mestre para os repositórios; e identificar se esse nível influencia no 

crescimento do repositório, de acordo com o número de objetos inseridos na plataforma, bem 

como o número de usuários registrados. Sua justificativa parte da ideia de que mesmo com os 

amplos esforços e investimentos nesta área, a maioria dos repositórios de objetos existentes 

ainda são projetados como bibliotecas digitais que ‘apenas’ facilitam a descoberta e acesso 

aberto a recursos educacionais na forma de objetos de aprendizagem. Os autores afirmam que 

os repositórios possuem funcionalidades limitadas dos Sistemas de Gestão do Conhecimento 

para organizar e compartilhar conhecimento tácito e explícito das comunidades educacionais 

em torno do uso desses recursos educacionais. 

Limongelli et al. (2016) propõem um módulo que oferece suporte às operações de 

recuperação, análise e importação de OA de um conjunto de repositórios de objetos de 

aprendizagem padrão, atuando como um sistema de recomendação. A justificativa dos autores 

é que o professor repete o mesmo processo tradicional toda vez que oferece ou cria um curso 

em um AVA, não propiciando um aprimoramento. Dessa forma, a proposta é auxiliar o 

professor em três etapas: (1) recuperação de OA, através de um mecanismo de busca baseado 

em palavras-chave aplicado aos repositórios selecionados; (2) análise dos OA encontrados, 

utilizando uma métrica de relevância, baseado tanto nos resultados da busca quanto nos dados 

referentes ao uso prévio dos OA nos cursos; e (3) importação do OA para o curso em 

construção. Esta proposta tem outra vantagem que é apresentar algumas estatísticas sobre 

quantas vezes um OA foi utilizado e qual foi o uso real do objeto nos cursos. 

Sobre os artigos apresentados, os que possuem maior similaridade com os objetivos 

desta dissertação são o de Ochoa (2010, Zervas (2014) e Barros (2013). 

No trabalho de Ochoa (2010) com a sua proposta de repositório de OA com o propósito 

de promover a criação colaborativa de materiais de aprendizagem. Muito embora a proposta de 

Ochoa não deixa claro detalhes do modelo proposto, a filosofia de ambiente colaborativo é 

compartilhada com a presente proposta. Vale ressaltar que a plataforma apresentada neste 

trabalho não tem como propósito oferecer um ambiente para elaboração de um OA, mas apenas 

promover interações com vistas à produção colaborativa.  

Outro trabalho que merece destaque é o de Zervas et al. (2014), que mesmo não 

propondo um sistema repositório de objetos, fornece uma análise quantitativa e traz resultados 

significativos para justificar a utilização de princípios de Gestão do Conhecimento no contexto 
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educacional, principalmente nos sistemas voltados ao processo de ensino-aprendizagem. 

Embora o foco do presente trabalho não seja elaborar um sistema especificamente de Gestão 

do Conhecimento, algumas características desejáveis destes sistemas aplicáveis ao contexto 

educacional foram buscadas durante a implementação. 

Finalmente, a pesquisa de Barros (2013) é a que mais se assemelha a presente proposta, 

tendo em vista a criação de uma plataforma que armazena os OA e permite a criação de novas 

versões do objeto. O que difere as duas propostas é o fato da plataforma Redec-Look permitir 

apenas a participação de docentes, sem a presença dos estudantes. Outro fato que difere as 

propostas reside na possibilidade de interatividade entre os diversos atores envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

De modo geral, esta dissertação diferencia-se dos demais trabalhos, uma vez que 

propõe o desenvolvimento de uma pesquisa tecnológica que culmina com a implementação de 

um sistema web, com características específicas. 

Nesta dissertação procurou-se utilizar alguns conceitos de Gestão do Conhecimento 

para apoiar a modelagem do sistema. O conhecimento organizacional que é tratado dentro das 

corporações e gerenciado através dos sistemas de GC podem ser aplicados ao contexto 

educacional, que acaba perdendo informações relevantes no processo de elaboração, 

compartilhamento e reuso de material instrucional. 

Considerando esta análise de literatura, pode-se concluir que a aplicação dos conceitos 

de Gestão do Conhecimento aplicados a Gestão de Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem 

ainda é um tema emergente e desafiador. Que ainda necessita de pesquisas mais aprofundadas 

e concentração de mais esforços no desenvolvimento de features mais eficientes, fortalecendo 

a existência da necessidade de mais estudos acerca deste problema. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Em relação aos objetivos definidos, esta é uma pesquisa exploratória e descritiva: 

exploratória, pois visa proporcionar uma maior familiaridade com o tema gestão de ODEA, 

buscando soluções que possibilitem contemplar todo o processo; e descritiva, pois busca 

descrever todos os componentes da pesquisa, identificando e estabelecendo relações entre as 

variáveis que os influenciam (GIL, 1991). Ainda sobre a pesquisa exploratória descritiva, 

Salomon (p.158, 2008) afirma que esta pesquisa busca definir o problema, proporcionando “as 

chamadas instituições de solução”, além de descrever comportamentos, definir e classificar 

fatos. 

Para o atingimento dos objetivos, no que tange a modalidade científico-tecnológica, a 

presente proposta enquadra-se como uma Pesquisa Tecnológica, uma vez que está relacionada 

com uma construção de um artefato (software) e ao planejamento de sua realização, utilização 

e manutenção à luz do conhecimento científico. Este tipo de pesquisa parte da premissa da 

resolução de um problema específico existente. Como resultado, espera-se a resolução deste 

problema através de um artefato tecnológico. 

A abordagem do referencial teórico seguirá a visão multidisciplinar na etapa de 

fundamentação conceitual, no entanto para a explicitação dos resultados finais, a abordagem 

será interdisciplinar, uma vez que as áreas envolvidas e os conceitos estudados serão mesclados 

para a produção de novos conhecimentos e, consequentemente, o atingimento dos objetivos. 

Para a elaboração da revisão sistemática da literatura, foram relacionados os temas de 

pesquisa e a metodologia utilizada foi a revisão integrativa. De acordo com Broome (2006), 

“uma revisão integrativa é um método específico, que resume o passado da literatura empírica 

ou teórica, para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno particular”. 

 

3.2 VÊ DE GOWIN 

 

Assim que foi definida a temática da pesquisa em conjunto com a orientação, foi 

realizado o planejamento da pesquisa utilizando-se do mapa metacognitivo – o Vê de Gowin. 

O Vê de Gowin, concebido por D. Bob Gowin em 1977, é um instrumento 

metacognitivo aplicável em diversas questões de estudo. Catapan (2006) realizou uma 
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adequação tornando-o um mapa metacognitivo específico para orientação e realização de 

pesquisas. A utilização desse instrumento dá visibilidade gráfica ao projeto e serve de mapa 

topológico e dinâmico. 

Vê de Gowin (1981), adaptado por Catapan (2006), serve para guiar e descrever os 

procedimentos teóricos e metodológicos de uma pesquisa acadêmica. 

No Vê de Gowin, registram-se os elementos fundamentais para a constituição da 

pesquisa, sendo que a cada movimento de ampliação ou verticalidade do estudo, o Vê pode ser 

reorganizado, não se configurando como um fim em si mesmo. 

“O Vê de Gowin sintetiza a definição dos elementos essenciais da pesquisa e permite 

uma visibilidade da construção e do desenvolvimento do estudo” (COMARELLA, 2015, p.79). 

O Vê de Gowin, inicialmente, tem como base os seguintes elementos: um eixo que 

vincula a questão básica e o objeto de pesquisa, na esquerda o domínio conceitual e à direita o 

domínio metodológico, cada um com desdobramentos que se inter-relacionam e dão ao corpo 

uma visão gráfica da pesquisa (figura 2). 

Figura 2 – Vê de Gowin 

 
Fonte: Adaptado de Gowin (1981) por Catapan. 

 

Para melhor descrever, o Vê de Gowin tem um quadrante básico formado por: 

a) No lado esquerdo: o Domínio Conceitual. 

b) No lado direito: o Domínio Metodológico. 

c) No alto da abertura: a Pergunta de Pesquisa. 

d) No vértice: o objeto e o resultado da pesquisa. 
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No Domínio Conceitual (a) são definidos os conceitos base de toda a pesquisa; são 

abordadas as teorias e filosofias adotadas no trabalho. Indica em síntese a fundamentação para 

a elaboração da pergunta de pesquisa. Para Moreira (2007), que também utiliza o Vê de Gowin 

em seus estudos, diz que esse lado do Vê corresponde ao “Pensar”. 

No domínio Metodológico (b) são indicados o tipo de pesquisa, método de análise, 

instrumentos de coleta, sujeitos envolvidos. Para Moreira (2007), esse lado do Vê corresponde 

ao “Fazer”. 

A pergunta de pesquisa, localizada acima na abertura (c), derivada da problemática, 

serve como norte do estudo. É uma pergunta sobre os eventos que identificam os fenômenos de 

interesse da pesquisa. O problema constitui o eixo da pesquisa diretamente ligado ao objeto de 

investigação que está no vértice do Vê e abre-se para os desejados. 

Por último, no vértice do Vê estão os resultados da pesquisa; são os objetos a serem 

estudados e/ou produzidos; são os eventos, os acontecimentos ou fenômenos que estão sendo 

estudados e registrados. 

Dessa forma graficamente desenhado o Vê de Gowin proposto possibilita visualizar e 

entender a relação entre a o problema, o objeto, a teoria e os procedimentos metodológicos a 

serem utilizados, para se atingir o resultado desejado. Comarella (p.79, 2015) afirma que essa 

figura é “a cartografia básica para a navegação necessária ao desenvolvimento sem que se perca 

o foco da pesquisa”. Uma vez definida e compreendida a relação entre todos os elementos da 

pesquisa, um caminho seguro é traçado para a execução e conclusão do trabalho proposto 

(COMARELLA, 2015). 

O Vê de Gowin ajuda pesquisador e orientador a compreenderem a natureza da 

pesquisa, os objetivos de um trabalho experimental, e principalmente, a estrutura e o processo 

de construção do conhecimento. Este instrumento assegura ao pesquisador uma orientação 

gráfica do processo, que pode ser alterado no decorrer do estudo, mas mantém uma direção e 

condição de perceber a necessária congruência entre os seus campos. 

Neste trabalho, o Vê de Gowin definido no início foi sendo ajustado pelo norteamento 

das buscas, mantendo o foco na questão e no objeto de pesquisa. 

Considerando que esta pesquisa se enquadra como Pesquisa Tecnológica, a qual 

resulta na produção de um artefato tecnológico, o domínio metodológico inclui os passos para 

o desenvolvimento de um software. 

A utilização desse mapa cognitivo possibilita que sua elaboração se ajuste ao longo do 

processo de pesquisa. O importante é que ele assegure os eixos básicos para que o pesquisador 
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não se disperse do eixo básico Problema e Objeto no decorrer da investigação. Neste estudo o 

acompanhamento e a sequência da pesquisa resultaram nesta versão, apresentada na figura 3.  

 

Figura 3 – Vê de Gowin 

 
Fonte: do autor (2020), adaptado de Catapan 

 

Dentro do domínio conceitual, algumas teorias e conceitos foram estudados, 

primeiramente para apresentar o estado da arte sobre as temáticas pertinentes ao trabalho, e 

posteriormente para embasar as asserções de conhecimento produzidas nos capítulos 

subsequentes. Dessa forma, para embasar teoricamente esta pesquisa, os conceitos-chave 

pesquisados estão relacionados à temática de Educação a distância, como Ambientes Virtuais 

de Ensino-Aprendizagem, Tecnologias de Comunicação Digital, Cibercultura e Ubiquidade. 

Como os Objetos Digitais de Ensino e Aprendizagem estão no vórtex da pesquisa, foi 

necessário estudá-los e conhecer seus metadados e as suas licenças de uso. Ainda no que tange 

aos ODEAs, foram estudados alguns repositórios de objetos tradicionais na Web. Outra grande 

área que foi abordada com foco na educação foi a Gestão do Conhecimento e sistemas de gestão 

voltados a educação que promovem a reusabilidade. Por fim, foram estudadas características 

da participação ativa de estudantes, ambientes colaborativos e a interatividade entre os atores 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
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Dentro do domínio metodológico, foram definidos os métodos de pesquisa e aplicação 

dos conceitos estudados, sendo o principal método a revisão sistemática da literatura. Também 

foi realizada a análise de requisitos da aplicação a ser desenvolvida, bem como descritas as 

principais rotinas da aplicação (casos de uso). Neste ponto já foi possível elaborar um esboço 

do mapeamento do banco de dados a ser utilizado no sistema, bem como os relacionamentos 

entre as entidades de dados. 

A pergunta que norteou esta pesquisa foi “como promover a gestão de ODEA 

assegurando reusabilidade e interatividade em um Sistema de Gestão?”. Dessa forma, como 

resultado espera-se um sistema web sob o formato de repositório de ODEA que permita o 

registro do histórico de utilização e atualização dos recursos disponibilizados, controle de 

reusabilidade, e controle de versão de ODEA, viabilizando e permitindo a interação de agentes 

humanos, agregando valor e promovendo gestão do conhecimento. 

O presente estudo tem como propósito macro contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem, com foco na elaboração e compartilhamento de material instrucional, aqui 

traduzidos como objetos digitais de ensino e aprendizagem. 

 

3.3 MÉTODO SSF E A MATRIZ DO CONHECIMENTO 

 

Proposto por Ferenhof e Fernandes (2016), o método Systematic Search Flow (SSF) 

propõe um modelo de pesquisa pragmático, que explica, além dos passos para realizar a busca 

nas bases de dados, a organização dos resultados. 

O método SSF foi desenvolvido com base na análise de vários métodos, frameworks 

e melhores práticas para a realização de revisões sistemáticas da literatura e o resultado da 

mesma. Como alicerce da proposta de Ferenhof e Fernandes, seis princípios da revisão 

sistemática propostos por Jesson, Matheson e Lacey (2011) foram utilizados para estruturar o 

método. O Quadro 5 apresenta os dois modelos supracitados. 

Quadro 4 – Estruturação do Método SSF. 

Princípios de Jesson; Matheson e 

Lacey (2011) 
Estruturação do Método SSF 

Estratégia 
Mapeamento do campo mediante uma revisão de 

escopo 

Consulta em base de dados Pesquisa exaustiva 



77 

 

 

 

Organiza as bibliografias, padronizar a 

seleção dos artigos 

Avaliação da qualidade, que compreende a leitura 

e seleção dos trabalhos 

Composição do portfólio de artigos, 

consolidação dos dados 

Extração de dados, que se refere à coleta e captura de 

dados relevantes em uma planilha de pré-concebida 

Síntese e elaboração de relatórios 

Síntese, que compreende na síntese dos dados 

extraídos para mostrar o que é conhecido e fornece a 

base para o estabelecer o desconhecido 

Escrever Escrever 

 Fonte: FERENHOF e FERNANDES (2016). 

Os autores defendem que o método foi desenvolvido com o propósito de sistematizar 

o processo de busca à base de dados científicas, permitindo a repetição da pesquisa. O método 

serve tanto para a revisão sistemática como para a revisão integrativa (FERENHOF, 

FERNANDES, 2016). 

O método é composto por quatro fases e oito atividades. O Quadro 5 apresenta, de 

forma resumida, cada uma das fases com uma breve descrição das atividades. 

Quadro 5 – Fases e Atividades do Método SSF. 

Fase Atividade Descrição 

1 – Definição do 

Protocolo de 

Pesquisa 

1 – Estratégia de busca 
Definição dos mecanismos de pesquisa; seleção dos 

descritores; definição dos operadores lógicos 

2 – Consulta em bases 

de dados 

Realização das buscas nas bases com base na 

estratégia acima; parametrização das querys (buscas) 

3 – Organização 

dos resultados 

Utilização de algum software para organizar as 

bibliografias e referências 

4 – Padronização da 

seleção dos artigos 

Fase de leitura dos resumos, com o propósito de 

escolher os artigos que estejam mais alinhados com o 

tema de pesquisa 

5 – Composição do 

portfólio de artigos 

Leitura de todos os artigos selecionados; permite 

realizar mais uma filtragem por aderência 

2 – Análise 
6 – Consolidação dos 

dados 

Interpretação e combinação de dados; definição dos 

constructos; agrupamento dos dados selecionados 

3 – Síntese 
7 – Sintetização dos 

dados 

Construção de relação entre os temas em forma de 

relatórios; geração de novos conhecimentos; 

elaboração da matriz do conhecimento 
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4 – Escrita 
8 – Consolidação dos 

resultados 

Escrita científica; condensa os resultados da matriz 

do conhecimento em forma de texto para o artigo 

científico; leva em conta os objetivos da pesquisa em 

questão; observa onde será publicado o trabalho 

resultante 

Fonte: Adaptado de FERENHOF & FERNANDES (2016). 

 

A matriz do conhecimento, citada na atividade 7 do Quadro 5, consiste em uma 

ferramenta desenvolvida por Ferenhof e Fernandes (2014) que propõe extrair e organizar os 

dados oriundos da análise dos artigos. A matriz do conhecimento contém informações sobre 

aspectos relacionados ao tema de pesquisa, com vistas a auxiliar na interpretação e construção 

da redação e revisão integrativa (FERENHOF, FERNANDES, 2016). 

Resumidamente, o método SSF permite que a busca nas bases de dados possa ser 

sistematizada permitindo sua reprodução por outro pesquisador. Além disso, a definição das 

oito etapas permite a qualquer pesquisador, seja ele experiente ou não, pesquisar e documentar 

seus resultados, com o propósito de produzir conhecimento, resultando na escrita científica. 

 

3.4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Para realizar o estudo dos conceitos relevantes à temática e as relações entre estes, foi 

realizada uma revisão sistemática da literatura, buscando publicações científicas que 

relacionam as palavras-chave da proposta. Este tipo de revisão tem como foco uma questão 

bem definida e seu propósito é identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências 

relevantes disponíveis (Galvão, Pereira, 2014). Para Pompeo, Rossi e Galvão (2014, p. 435), a 

revisão sistemática é um método de pesquisa “que tem como princípio geral a exaustão na busca 

dos estudos relacionados à questão clínica formulada, seguindo método rigoroso de seleção, 

avaliação da relevância e validade das pesquisas encontradas”. Para Galvão, Sawada e Trevisan 

(2004) a revisão sistemática é uma “síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas a uma 

questão específica, com análise das informações disponíveis em dado momento, sobre um 

problema específico, de forma objetiva e reproduzível, por meio de método científico”. 

Desta forma, a revisão sistemática permitirá a organização do processo de revisão da 

literatura, propiciando a leitura e análise de estudos relevantes a pesquisa com vistas a sintetizar 

os resultados. 
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Como a revisão sistemática visa realizar uma busca com critérios bem definidos sobre 

determinado(s) tema(s), é possível que o leitor consiga reproduzir a busca, seguindo os 

parâmetros e etapas aqui descritos. 

Na Figura 4 são descritos os passos para a realização da presente revisão da literatura, 

baseando-se no método SSF, proposto por Ferenhof e Fernandes (2016): 1) Definição do 

Protocolo de Pesquisa; 2) Análise; 3) Síntese; 4) Escrita. 

Figura 4 – Etapas da Revisão Sistemática 

 
Fonte: do autor (2020), adaptado de FERENHOF & FERNANDES (2016). 

 

Durante a etapa de definição do protocolo de pesquisa, primeiramente foram definidos 

os mecanismos de pesquisa através da seleção dos descritores e a definição dos operadores 

lógicos. Depois disso foram selecionadas as bases de dados científicas a serem pesquisadas e 

as buscas foram realizadas. Assim que os resultados foram encontrados, os mesmos foram 

exportados para o software apropriado para centralizar e organizar as bibliografias e referências. 

Depois disso foram lidos os resumos dos artigos encontrados, com o propósito de escolher os 

artigos mais alinhados com o tema de pesquisa. Neste momento foram excluídos os artigos 

duplicados e fora do contexto da pesquisa. Para finalizar esta primeira etapa, foi realizada a 

leitura de todos os artigos selecionados, onde mais alguns foram excluídos. Neste momento foi 

constituído um portfólio de artigos que embasaram a revisão sistemática. O resultado desta 

etapa está descrito no item 3.4.1 da presente dissertação. 
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Na próxima etapa, durante a consolidação dos dados, foi realizada a interpretação dos 

artigos, onde foram separadas as definições basilares para a pesquisa. Neste momento, foi 

necessário realizar um agrupamento dos dados selecionados, já formando uma estrutura de 

tópicos para a revisão sistemática. A análise dos resultados está descrita no item 3.4.2. 

No momento da síntese, foi estabelecida uma relação entre os constructos pesquisados 

e os temas pertinentes à pesquisa. Neste momento foram extraídas as definições e conceitos a 

serem utilizados na dissertação em forma de citações e foi construída a matriz do conhecimento. 

Esta matriz está disponível no item 3.4.3. 

Por fim, foi elaborada a revisão sistemática da literatura, que culminou na escrita do 

capítulo 2 da presente dissertação. Este capítulo converte a matriz do conhecimento em forma 

de texto científico e traz as definições basilares da pesquisa, referenciados por diversos autores. 

Através da citação, análise e condensação de diversos conceitos, foi possível a construção do 

conhecimento, materializada na elaboração dos constructos desta pesquisa. 

 

3.4.1 Protocolo de Pesquisa 

 

Esta consulta foi realizada em abril de 2018. A base de dados escolhida para a presente 

revisão sistemática foi a Scopus, e os descritores utilizados foram: “learning objects” AND 

“repository”. A busca pelos descritores ocorreu nos campos de título, abstract e keywords. Foi 

definido um corte transversal de dez anos. Em termos de língua foram escolhidos os idiomas 

português, inglês e espanhol. Também foi realizado um filtro para somente artigos e capítulos 

de livro. 

Não foi escolhida outra base de dados porque somente na base Scopus foram 

encontrados 126 (cento e vinte e seis) resultados. Após a leitura dos resumos dos artigos, 15 

(quinze) artigos foram descartados por não haver relevância e/ou aderência ao estudo, restando 

111 (cento e onze) artigos para leitura. 

O Quadro 6 apresenta a tabulação dos resultados levando em conta os momentos de 

exclusão de artigos por duplicidade e por resumo. 

Quadro 6 – Resumo do processo de seleção de artigos. 

Base de Dados 
Artigos 

encontrados 

Artigos 

Duplicados 

Exclusão pelo 

resumo 

Total de artigos 

selecionados 

Scopus 126 0 15 111 

Fonte: do autor (2020). 



81 

 

 

 

 

Embora os descritores sejam bastante genéricos, o que resultou em uma grande 

quantidade de resultados, não foram utilizados maiores filtros nos descritores e/ou operadores 

para não limitar a busca na literatura. Dessa forma, uma grande quantidade de artigos pôde ser 

utilizada para embasar teoricamente a pesquisa. 

Para realizar a organização dos resultados foi utilizado o software Mendeley®, onde 

foram importados os resultados da busca e lido os resumos. Também foi utilizado o software 

Microsoft Excel® para tabulação dos resultados, categorização dos artigos e principalmente a 

organização das citações encontradas em cada artigo. 

 

3.4.2 Análise dos resultados da revisão sistemática 

 

Com base nos dados coletados, percebe-se que os estudos científicos sobre os temas 

relacionados já vêm sendo realizados há anos, visto que a Educação a Distância cresceu muito 

nas últimas décadas. Considerando o recorte de dez anos utilizado nesta pesquisa, percebe-se 

que, apesar das pequenas oscilações, as pesquisas envolvendo objetos de aprendizagem e 

repositórios de objetos é bastante recorrente, demonstrando o interesse da academia na junção 

dos dois temas pesquisados. 

A Figura 5 apresenta o total de publicações divididos por ano, sendo que os anos 2017 

e 2018 foram agrupados, haja vista que o mês de pesquisa foi abril de 2018. 

Figura 5 – Total de publicações por ano 

 
Fonte: do autor (2020). 
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Para analisar a relação entre os objetos de aprendizagem e os repositórios, foi 

necessário criar categorias, com o propósito de enquadrar os artigos lidos. Estas categorias 

permitiram identificar qual o tipo de envolvimento dos objetos de aprendizagem dentro do 

contexto educacional e/ou com os repositórios, uma vez que há diversas aplicações dos objetos 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. As quatro categorias criadas foram: Objetos de 

Aprendizagem, Repositórios de Objetos, Metadados, Educação a Distância. O Quadro 7 

apresenta as quatro categorias, com o total de artigos em cada categoria: 

Quadro 7 – Agrupamento por categorias. 

Categoria Total de artigos 

ODEA 25 

Repositórios de Objetos 43 

Metadados 22 

Educação a Distância 21 

Fonte: do autor (2020). 

Na categoria de ODEA, as principais abordagens utilizadas foram relacionadas a: 

reutilização dos objetos; sistema de recomendação de objetos; data mining (mineração de 

dados) e granularidade dos objetos; qualidade dos objetos; recursos educacionais abertos; e a 

utilização dos objetos como apoio ao ensino presencial. 

A categoria de Repositório de Objetos, foi a que mais retornou resultados, e as 

principais aplicações dizem respeito a: ambientes colaborativos; plataformas livres/abertas; 

frameworks e modelos de repositórios; aplicações middleware (softwares para integração de 

sistemas distintos); participação dos (futuros) professores; sistemas voltados a Gestão do 

Conhecimento; recuperação dos resultados de buscas por estudantes; sistemas de recomendação 

baseados em Machine Learning (aprendizado de máquina); rankeamento de objetos; e por fim 

requisitos de UX (User Experience) voltados para a usabilidade dos sistemas por parte dos 

usuários (estudantes e professores). 

A categoria de Metadados, embora tenha trazido um número relevante de resultados, 

trabalha basicamente com a análise dos recursos abertos de aprendizagem, e principalmente, a 

interoperabilidade dos diversos sistemas repositórios. 

Por último, a categoria de Educação a Distância trouxe as pesquisas que não têm um 

foco tão aprofundado nos objetos de aprendizagem ou nos repositórios, e que auxiliam a EaD 

de forma geral. As abordagens dos artigos tratam: questões de ubiquidade e aprendizagem 

móvel; preferências de usuários (estudantes) e seu aproveitamento com interfaces 
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personalizadas; propostas de mudança na educação; ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem; interdisciplinaridade; Gestão do Conhecimento e análise de diferentes fluxos de 

conhecimento; MOOCs (cursos online abertos e massivos); requisitos de usabilidade; e 

organização de conteúdo online. 

 

3.4.3 Matriz do Conhecimento 

 

Segundo Ferenhof e Fernandes (2016, p. 560) “não existe um modelo padrão para a 

construção da matriz de conhecimento e combinação dos dados”. A análise dos dados fica ao 

encargo da criatividade e da interpretação de cada pesquisador ao longo do processo de revisão 

de forma sistemática. No entanto, os autores apontam que alguns pontos de observação são 

destacados, sendo estes: palavras-chave; ano de publicação; autor; journal; tipo de artigo; 

construto; trechos à serem citados (FERENHOF, FERNANDES, 2016). 

Durante a leitura dos artigos, algumas definições dos termos-chave da pesquisa foram 

separadas e agrupadas em categorias, a fim de facilitar a elaboração do texto do segundo 

capítulo. Dessa forma, tais citações foram agrupadas em grandes categorias, que divididas, 

deram corpo a matriz do conhecimento da presente dissertação. 

Esta etapa foi importante para organização e sintetização dos resultados das leituras 

dos artigos. Como o número de definições/citações extraídas foi bastante elevado, deixando a 

matriz do conhecimento muito grande, o Quadro 8 apresenta apenas o total de citações extraídas 

para cada categoria dos principais temas na matriz do conhecimento. 

Quadro 8 – Resumo da Matriz do conhecimento. 

Tema 
Número de definições/citações 

encontradas 

Educação a Distância 81 

ODEA 184 

Gestão do Conhecimento 63 

Interatividade 30 

Fonte: do autor (2020). 

 

Como o olhar das pesquisas se voltava para os objetos digitais de ensino- 

aprendizagem e os sistemas repositórios, mais definições foram extraídas destes conteúdos. 
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Dentro da temática da Educação a Distância, as definições ainda foram subdivididas 

em Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem; Tecnologias de Comunicação Digital; 

Cibercultura; e Ubiquidade. 

A categoria de ODEA, que é o artefato central da pesquisa, foi a que mais trouxe 

resultados. Primeiramente foi necessário buscar definições para embasar a dissertação; 

posteriormente foi realizado um estudo sobre os metadados dos objetos de aprendizagem; na 

sequência foi abordado sobre os sistemas repositórios e foram citados/descritos alguns sistemas 

nacionais e internacionais de armazenamento e compartilhamento de objetos; por último, foram 

tratadas as questões das principais licenças de uso dos objetos. 

A última categoria, que tratou da Interatividade, trouxe uma abordagem da 

participação ativa do estudante dentro do contexto da Educação a Distância; e na sequência foi 

tratado sobre os ambientes colaborativos. Vale lembrar que a presente proposta não se enquadra 

como um sistema colaborativo, tendo em vista que tais sistemas propiciam a criação e edição 

dos objetos na própria plataforma, enquanto que o sistema aqui proposto se atem ao 

compartilhamento dos ODEA e permite a interatividade dos atores envolvidos no processo. 
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4 MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA 

 

4.1 MODELAGEM DA APLICAÇÃO 

 

Ao se desenvolver uma aplicação, seja uma aplicação web ou desktop, é necessário 

realizar um estudo prévio das funcionalidades do sistema. Normalmente esta atividade é 

realizada em análise do ambiente real de produção ao qual o sistema será inserido. Durante essa 

etapa, atores importantes são entrevistados para compreensão das rotinas realizadas. Estes 

atores são os responsáveis pelo fluxo de processos dentro da organização. 

A modelagem pode ser realizada utilizando templates já existentes. O modelo que será 

utilizado para esta etapa do desenvolvimento da aplicação proposta, será o modelo de análise e 

projetos de sistemas, elaborado por Raul Wazlawick (2011). 

Para que se tenha um melhor entendimento do sistema é necessário utilizar o processo 

de levantamento de requisitos. Este processo permite descobrir quais são as funções que o 

sistema deve realizar, e as restrições que existem sobre essas funções (WAZLAWICK, 2011). 

Vários diagramas podem ser utilizados para descrever as ações do sistema, bem como 

as interações dos atores com a aplicação, no entanto este documento apresentará apenas os 

diagramas que melhor descrevem a aplicação, tornando-a mais compreensível para não-

desenvolvedores. 

Dessa forma, este modelo propõe seguir alguns passos para a modelagem culminando 

na elaboração de um texto descrevendo as principais funcionalidades da aplicação, bem como 

a elaboração de alguns diagramas para melhor compreender o comportamento do software. 

Estes itens serão descritos a seguir. 

 

4.1.1 Sumário executivo 

 

A aplicação proposta tem como premissa melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

na educação a distância, no entanto, também pode apoiar o ensino presencial. 

O elemento alvo da aplicação são os Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem, os 

quais são comumente disponibilizados em repositórios digitais, para que usuários da 

comunidade acadêmica possam realizar o download destes materiais, cumprindo a sua função 
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de recurso de aprendizagem. No entanto tais ambientes são limitados apenas ao download por 

parte do usuário, sendo que este não pode realizar maiores interações com o autor do ODEA. 

Dessa forma, o primeiro objetivo desta aplicação é permitir que usuários (professores) 

realizem o upload dos seus ODEA para a plataforma, preenchendo uma série de atributos 

(metadados) de forma a prover informações pertinentes a cada recurso disponibilizado. Para 

realizar o envio destes recursos, o professor precisa obrigatoriamente estar cadastrado na 

plataforma e deve ter realizado a sua autenticação para acesso ao ambiente restrito de postagem. 

Como segundo objetivo, a aplicação deve permitir que usuários diversos (estudantes, 

professores, entre outros) realizem diferentes tipos de busca na base de dados de ODEA, 

podendo realizar a busca simples por palavras-chave ou através de uma busca detalhada com 

outros parâmetros. Uma vez localizado um ODEA, o usuário pode realizar o download do(s) 

arquivo(s) e deixar um feedback ao autor do recurso de aprendizagem. Neste momento o 

usuário pode submeter comentários e/ou questionamentos para cada ODEA. Da mesma forma, 

é permitido ao professor responder às postagens dos estudantes, e criar um momento de 

interação em torno de um ODEA. 

Como resultado espera-se que a aplicação permita que ODEA diversos permaneçam 

sempre em um processo de evolução, dentro do ciclo de vida de um ODEA, onde o professor 

por utilizar o feedback de um ou mais usuários para corrigir, atualizar ou incrementar cada 

objeto por ele elaborado. 

 

4.1.2 Análise de requisitos 

 

Segundo Wazlawick (2011), a análise de requisitos é “o processo de descobrir quais 

são as funções que o sistema deve realizar e quais são as restrições que existem sobre essas 

funções”. 

O levantamento de requisitos permite a criação de uma lista dos requisitos funcionais 

e não funcionais da aplicação. Dessa forma, para que esta aplicação realize as tarefas propostas 

na seção anterior, foram detectados alguns requisitos, sendo os principais apresentados no 

Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Requisitos Funcionais. 

Requisitos funcionais 
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O site deverá permitir a navegação no site de forma clara e objetiva, respeitando a acessibilidade 

web cognitiva. 

O site deve permitir que os professores realizem o próprio cadastro dentro da plataforma. 

O site deve permitir ao professor cadastrado e autenticado, realizar o cadastro do(s) seu(s) 

ODEA(s), informando todas os atributos relevantes para o objeto 

O site deve permitir que usuários não autenticados realizem buscas personalizadas dentro da base 

de dados de ODEA 

O site deve permitir que usuários realizem comentários quaisquer para cada ODEA encontrado 

O site deve permitir que o professor realize comentários em respostas a cada comentário de 

usuário, criando assim uma estrutura de fórum de discussão 

O site deve permitir que o professor e o administrador possam realizar cadastros auxiliares, como 

disciplinas, áreas de conhecimentos, idiomas, entre outros 

O site deve permitir que o usuário administrador consulte os usuários cadastrados e realize 

moderações de comentários de usuários. 

Fonte: do autor (2020). 

 

4.1.3 Casos de Uso 

 

“Os diagramas comportamentais, incluindo os diagramas de casos de uso, enfatizam o 

que deve acontecer no sistema ou processo de negócio. Eles são usados para descrever a 

funcionalidade do sistema” (WAZLAWICK, 2015, p.3). 

O autor faz uma analogia de que um sistema deve possuir o comportamento similar a 

uma empresa. A equipe de modelagem deve pensar que o negócio que está sendo modelado não 

é um sistema de software; uma empresa está sendo modelada (WAZLAWICK, 2015). 

Cada caso de uso deve possuir um nome, que descreve a ação principal de cada ator 

da aplicação. Probasco (2001, apud WAZLAWICK, 2015, p.15) “propõe que a lista de nomes 

de casos de uso deve se parecer com uma lista de coisas a fazer (to do list)”. Dessa forma as 

atividades realizadas devem ser expressas com o verbo no infinitivo, demonstrando ações do 

usuário. 

Os requisitos funcionais citados no Quadro 9 serão representados utilizando diagrama 

de casos de uso. Para tal, são propostos três casos de uso para os três usuários da aplicação: 

estudante, professor e administrador. Tais diagramas são representados nas figuras a seguir. 
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A Figura 6 apresenta o conjunto de ações possíveis do ponto de vista de um usuário 

comum, que pode ser vislumbrado como um estudante que realiza uma busca por ODEA 

quaisquer. 

Figura 6 – Caso de uso de usuários 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

A Figura 7 apresenta as ações para o ator Professor, o qual pode realizar o seu próprio 

cadastro, bem como a inserção dos seus ODEA. Além disso, o professor também pode interagir 

com outros usuários, respondendo os comentários dos seus objetos cadastrados.  

Figura 7 – Caso de uso de professores 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

A Figura 8 aponta as principais atribuições do usuário Administrador do sistema, que 

pode gerenciar todos os cadastros auxiliares que dão apoio à inserção dos ODEAs. O 

administrador também pode realizar a moderação dos comentários realizados pelos usuários, 

quando este julgar necessário sua intervenção. 
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Figura 8 – Caso de uso de administrador 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

Para cada ação do ator principal, há uma resposta do sistema em forma de interface 

gráfica, com as devidas tratativas de erro, no caso de algum campo obrigatório não tenha sido 

preenchido corretamente. 

Vale ressaltar também que a descrição completa de cada um dos processos presentes 

nos casos de uso dos atores está descrita na sessão seguinte, com os diagramas de atividades. 

Estes diagramas se utilizam de estruturas sequenciais de telas, que tratam todas as 

possibilidades de interação para cada usuário. 

 

4.1.4 Diagramas de atividades 

 

O diagrama de atividades pode ser usado para representar os processos em nível 

organizacional, de uma forma ampla (WAZLAWICK, 2011). 

Estas representações são bastante úteis para demonstrar o comportamento de um 

sistema perante as ações do usuário. As telas são estruturadas em uma sequência lógica para 

que o usuário sempre tenha uma resposta do sistema para cada ação realizada. É neste momento 

o desenvolvedor realiza o planejamento das principais rotinas do sistema, pensando no que o 

usuário pode realizar em cada tela. 

Estes esquemas, também chamados de diagramas de interação, permitem uma visão 

geral da interação entre o usuário e o sistema, além de possibilitar uma visão lógica da 
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aplicação, bem como as possíveis formas de comunicação entre as entidades. De acordo com 

Wazlawick (2015, p.4), “são um subconjunto dos diagramas comportamentais e descrevem os 

fluxos de controle entre diferentes componentes do sistema”. 

Normalmente os diagramas são expressos através de fluxogramas, no entanto, como a 

presente proposta trata de um sistema de informações, escolheu-se utilizar de interfaces Web 

para melhor descrever o fluxo de negócio. 

Portanto, as figuras a seguir apresentam alguns dos principais fluxos de processos da 

aplicação. Vale ressaltar que as imagens são apenas ilustrações que tentam representar as 

interfaces reais de uma aplicação Web. 

Figura 9 – Tela principal da aplicação (index) 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

Esta primeira imagem, representada pela Figura 9, apresenta a tela inicial da aplicação, 

onde o usuário pode realizar uma busca por ODEA de forma anônima ou realizar o 

login/registro na aplicação. Também são disponibilizados links com conteúdo online 

explicando o que são ODEAs, quem são os proponentes da plataforma e um canal de contato 

padrão para sites. 

A Figura 10 apresenta o primeiro fluxo de processo, que trata das ações possíveis para 

quaisquer usuários da aplicação, mapeadas anteriormente como ações do estudante, que pode 

realizar consultas simples e avançada. 
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Figura 10 – Fluxo de Processos 1 (visão de usuário) 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

Neste primeiro fluxo de processo, o usuário pode navegar como anônimo, ou seja, sem 

realizar autenticação e/ou registro de usuário. 

Na tela principal um campo de busca é disponibilizado para que o usuário realize uma 

busca de ODEA por quaisquer palavras de interesse. Caso seja do interesse do usuário refinar 

a busca, é possível clicar em “avançada” para que a busca ofereça outras opções, por exemplo 
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a filtragem por título, palavras-chave, autor, área de conhecimento, tipos de arquivos, entre 

outros. 

Uma vez realizada a busca, uma página de resultados deve ser apresentada contendo 

os ODEAs encontrados em forma de lista numerada. A partir daí o usuário pode acessar 

qualquer um dos ODEA e realizar o seu download. Assim que o objeto for baixado (download), 

o usuário pode informar quais os seus objetivos para com o objeto. Além da opção de download, 

o usuário também poderá deixar comentários sobre o objeto em questão. Estes comentários 

ficarão disponíveis para o autor do ODEA, que pode responder cada um dos comentários a 

qualquer momento (descrito em outro fluxo). 

A Figura 11 apresenta o segundo fluxo de processos, que permite realizar a ação de 

login para os usuários existentes, ou realizar o cadastro de usuários (professores). 

Figura 11 – Fluxo de Processos 2 (realizar login/cadastro) 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

Neste fluxo, qualquer usuário do sistema pode realizar o seu cadastro, preenchendo 

informações relevantes. Este cadastro e aberto para qualquer usuário da plataforma sem a 
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intervenção de um administrador para validar o cadastro. Esta funcionalidade de moderação de 

usuários é possível, porém, não necessária nesse momento. Caso o usuário já tenha realizado o 

seu registro, pode apenas informar o seu login e senha para acessar ao Dashboard do professor 

(a ser descrito na próxima figura). Caso o usuário tenha esquecido a sua senha, haverá um 

espaço para recuperação de senha. 

Na Figura 12, uma primeira parte do terceiro fluxo é apresentada, que tem foco nas 

ações do professor. Nestas ações, o professor pode inicialmente alterar seus dados cadastrais, 

caso julgue necessário, ou então realizar o cadastro dos seus ODEA. A tela de cadastro de 

ODEA deverá ser a tela mais complexa, devido a quantidade de campos a serem preenchidos. 

Nesta tela, percebe-se que há botões ao lado de campos com várias opções; isso deve-se ao fato 

de que este campo depende de outro cadastro. Por exemplo, para escolher uma área de 

conhecimento referente ao seu ODEA, o professor deverá escolher alguma área já existente, e 

caso esta área não esteja presente, um cadastro deverá ser permitido, para que uma nova área 

de conhecimento seja inserida. O mesmo esquema vale para os outros campos que dependem 

de cadastros básicos. O usuário administrador do sistema também poderá realizar tais cadastros. 
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Figura 12 – Fluxo de Processos 3 - parte 1 (ações do professor) 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

A segunda parte do terceiro fluxo (ações do professor), representada pela Figura 13, 

apresenta a possibilidade do professor verificar os comentários a respeito dos seus ODEA. 
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Figura 13 – Fluxo de Processos 3 - Parte 2 (ações do professor) 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

Neste momento, além de verificar os comentários anônimos, o professor pode realizar 

réplicas sobre cada comentário, criando assim uma estrutura de fórum de discussão acerca de 

um ODEA. 

Todo sistema que possui uma estrutura de cadastros deve possuir um usuário 

administrador (super-usuário), que tem total permissão sobre o sistema e banco de dados. Sendo 

assim, a Figura 14 apresenta o quarto fluxo de processo, que trata das ações possíveis do 

administrador do sistema. 
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Figura 14 – Fluxo de Processos 4 (ações do administrador) 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

Uma vez autenticado como administrador, o super-usuário pode acessar todos os 

cadastros básicos que dão suporte ao cadastro de ODEA. Estes cadastros contemplam as áreas 

de conhecimento, disciplinas, cursos, formatos, softwares, idiomas, entre outros. Além dos 

cadastros básicos, o administrador também pode consultar os usuários cadastrados, bem como 

os seus ODEA. Por fim, o usuário administrador também pode moderar os comentários 

realizados por usuários não autenticados, a fim de evitar qualquer tipo de poluição no ambiente 

interativo. 

A partir das imagens é possível perceber que mais atividades já podem ser mapeadas 

e descritas, no entanto foram descritas apenas as principais atividades que contemplam os 

objetivos do sistema proposto. E como próximo passo, é necessário estruturar o banco de dados 

da aplicação, que irá armazenar todos os dados inseridos no sistema. 

 

4.1.5 Modelo de dados 
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Uma vez realizada a modelagem da aplicação, já é possível desenhar como os dados 

serão armazenados nas estruturas de tabelas no banco de dados. Os diagramas permitem 

visualizar relações intrínsecas entre diferentes tabelas de dados, mas os dados manipulados em 

cada tabela só podem ser evidenciados depois que a estrutura do banco de dados estiver 

mapeada. Todas informações geradas na aplicação, bem como os dados e informações inseridas 

pelos usuários, serão armazenadas no banco de dados. 

As figuras a seguir apresentam o esquema de banco de dados, ilustrando as tabelas e 

seus atributos, divididos em grandes áreas da aplicação para facilitar a observação. As relações 

entre as tabelas foram estabelecidas de acordo com a utilização das chaves primárias e 

estrangeiras. 

De acordo com Wazlawick (2015, p.29), “os diagramas estruturais – tais como 

diagramas de pacotes, classes, objetos, componentes, perfil e implantação – são usados para 

definir o que deve ser implementado no sistema em termos de componentes”. Estas estruturas 

são úteis para especificar a parte da arquitetura do sistema que é independente do tempo, ou 

seja, ficará sempre armazenado para posterior utilização, contemplando futuras buscas e 

relatórios. 

A Figura 15 apresenta o modelo de dados proposto para a aplicação. 
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Figura 15 – Modelagem do Banco de Dados 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Ao se iniciar qualquer projeto de software, é importante ter em mente quais tecnologias 

serão utilizadas. Devido à grande quantidade de linguagens e frameworks de programação 

existentes, os softwares se tornaram cada vez mais robustos. No entanto, quanto mais recursos 

o software dispõe, mais recursos são necessários em termos de ocupação de memória e/ou 

processador. 
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Como a presente proposta tem como objetivo uma plataforma web, linguagens de 

programação voltadas à web deveriam ser escolhidas, bem como um banco de dados que dê 

suporte a tal aplicação. Considerando que algumas aplicações web podem consumir recursos 

de hardware do lado cliente (usuário), e que a ideia seria tornar esta plataforma facilmente aceita 

por quaisquer usuários, tornou-se indispensável a escolha de um conjunto de tecnologias que 

permita que a aplicação seja executada com leveza, independente da configuração do 

computador cliente. Em outras palavras, a maior sobrecarga deve ficar do lado do servidor, 

fazendo com que o usuário final não perca desempenho em virtude de um possível hardware 

defasado. 

 

4.2.1 Tecnologias utilizadas 

 

Com vistas a atender às necessidades supracitadas, para o desenvolvimento desta 

aplicação foram escolhidos linguagem e banco de dados notoriamente leves e voltados para 

ambientes web, sumarizadas no Quadro 10. 

Quadro 10 – Tecnologias utilizadas. 

Categoria Tecnologia 

Linguagens de programação PHP 7.3 e JavaScript 

Linguagem de marcação HTML e CSS 

Linguagem de pesquisa SQL 

Banco de dados MySQL 5.7 

Servidor Linux CentOS 5.11 

Webserver Apache 2.4 

IDE (ambiente integrado de 

desenvolvimento) 
Sublime 3.2 

Frameworks Bootstrap 3.3 

Fonte: do autor (2020). 

 

A utilização da linguagem PHP permitiu que a aplicação seja leve no lado cliente, 

enquanto que as poucas interações com a linguagem Javascript trataram apenas de checagem 

de erros e validações simples. 
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Outro importante fator que contribuiu para a escolha deste conjunto de ferramentas é 

que todas as tecnologias do Quadro 10 são gratuitas. E mantendo a linha de pensamento de 

Software Livre17, o código fonte de toda a aplicação web será disponibilizada em um repositório 

de códigos (GitHub18) para que futuros desenvolvedores possam contribuir para com a 

proposta. 

 

4.2.2 Desenvolvimento da Aplicação 

 

O desenvolvimento de software envolve diversas etapas muito antes de se iniciar a 

programação propriamente dita, em outras palavras, tecnologias devem ser instaladas e 

configuradas para que todo o ambiente a ser desenvolvido possa ser iniciado. 

A aplicação inteira foi desenvolvida em ambiente de teste, rodando localmente no 

computador do autor. Logo, todo um ambiente de teste foi configurado para simular um 

ambiente web. Após o desenvolvimento da aplicação, esta foi transportada (upload) para um 

servidor web contratado, sendo realizados alguns ajustes de compatibilidade por questões de 

versão de software. 

Com vistas a suprimir questões de desenvolvimento, bem como linhas de código, nesta 

seção iremos tratar apenas as questões principais no desenvolvimento. 

Todas as telas da aplicação, ou páginas do site, foram escritas mesclando as linguagens 

PHP e HTML, tornando mais fácil a organização do código. 

A conexão com o banco de dados, bem como as principais variáveis de ambiente, foi 

definida no arquivo ‘config.php’. Neste arquivo, são criadas constantes que servem de 

referência para praticamente todos os outros arquivos da aplicação, pois nele estão definidos o 

cabeçalho e o rodapé das páginas, o diretório padrão onde a aplicação está armazenada e as 

configurações de banco de dados, já citadas. A adoção desta prática permite que o site seja 

migrado de um servidor para outra, apenas com ajustes neste único arquivo. A Figura 16 

apresenta o código contido neste arquivo de configuração. 

                                                 

17 https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html 
18 https://github.com/ 

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
https://github.com/
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Figura 16 – Arquivo de configuração da aplicação. 

  
Fonte: do autor (2020). 

Para melhor descrever o ambiente de testes supracitado, a aplicação foi desenvolvida 

em ambiente local de testes, ou seja, um computador apenas que desempenhava a função de 

servidor web, servidor de banco de dados, servidor de aplicação, ambiente de desenvolvimento 

e de testes de usuário. Dessa forma, todo o procedimento de desenvolvimento, testes e correção 

de bugs tornou-se rápido, no entanto, a aplicação não estava disponível fora deste computador. 

Para disponibilização do presente sistema na internet, foi utilizado um domínio já 

registrado pelo autor: gattino.com.br. Dessa forma, a aplicação está disponível na URL 

www.gattino.com.br/mestrado. Vale ressaltar que a portabilidade da aplicação para outro 

domínio é bastante simples, bastando apenas apontar o novo domínio para o atual endereço IP 

do servidor contratado, onde a aplicação está hospedada. 

Quanto as operações de banco de dados, de forma resumida ressalta-se que para cada 

operação com o banco de dados a conexão é criada e finalizada logo após a operação. Esta 

prática permite que o banco de dados não fique com conexões abertas, proporcionando 

vulnerabilidades, e tornam as páginas mais leves para o usuário final. Tais comandos e 

operações com o banco de dados são ilustrados na Figura 17. 

http://www.gattino.com.br/
http://www.gattino.com.br/mestrado
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Figura 17 – Arquivo de operações de banco de dados. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Além das funções de abertura e encerramento da conexão, todas as operações que 

envolvem alteração de registros na base de dados (inserção, atualização e exclusão) estão 

definidas neste mesmo arquivo, para qualquer uma das tabelas. A centralização destas funções 

de CRUD (Create, Read, Update, Delete) proporciona um código organizado, e no caso de 

haver uma mudança para outra tecnologia de banco de dados, basta alterar o comportamento de 

cada uma das funções dentro deste arquivo, deixando o resto da aplicação compatível. A Figura 

18 apresenta um trecho de código dos arquivos de funções comuns nos cadastros. 

Figura 18 – Arquivo de funções de busca no banco de dados. 

 
Fonte: do autor (2020). 
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Outra prática adotada bastante útil foi a criação de arquivos de funções de consulta na 

base de dados. Estes arquivos possuem os diversos scripts SQL (Structured Query Language) 

para realizar as buscas. Lembrando que SQL é uma linguagem de consulta estruturada que é 

compatível com todos os grandes bancos de dados da atualidade. Estes scripts são elaborados 

em tempo de execução, ou seja, as buscas permitem parametrizações específicas para cada 

usuário, e o script é montado no momento da consulta, para que o resultado seja mais refinado 

e rápido. 

Para efeitos de auditoria, foi criada uma função para geração de logs, ilustrada na 

Figura 19. 

Figura 19 – Função de geração de LOG. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Os logs de dados são registros de operações relevantes dentro de qualquer aplicação 

de software. Na presente aplicação, são armazenadas todas as operações que envolvem banco 

de dados, tanto em inserção/alteração/exclusão de registros, como em consultas SQL. Esta 

função específica armazena em arquivos de texto a data, hora, qual operação foi realizada e 

quem foi o autor. Dessa forma, o administrador da aplicação pode, facilmente, observar quais 

usuários desempenharam determinadas funções, ou quais as datas e horários que algumas 

operações ocorreram, entre outros. 

Para que a aplicação seja compatível com qualquer dispositivo final, oferecendo todas 

as suas funções sem perder suas características visuais, foi utilizado o Bootstrap, que é um 

framework web com uma mescla de códigos HTML, CSS e JavaScript, e que tem como 

principal função tornar o design da aplicação responsiva. Entende-se como uma aplicação com 

design responsivo aquela que é apresentável em qualquer dispositivo final, seja ele um 

computador, um tablet ou um smartphone, haja vista que cada dispositivo tem um tamanho de 
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tela específica e que alguns recursos podem ficar sobrepostos ou até mesmo não visíveis na 

tela. A Figura 20 apresenta os parâmetros de configuração do framework Bootstrap. 

Figura 20 – Definição dos parâmetros do Bootstrap. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Durante o desenvolvimento da aplicação, algumas diretivas do Bootstrap foram 

preservadas e obedecidas, para que as telas comportassem a quantidade de informação 

necessária para se tornar legível e funcional. Para efeito de testes de compatibilidade, as telas 

foram testadas em um computador, sendo que no próprio navegador há a possibilidade de 

migrar para uma interface de dispositivo móvel (tablet ou smartphone), permitindo que ajustes 

fossem realizados, caso necessário. 

Por fim, o código fonte de toda a aplicação foi comentado, isso significa que dentro de 

praticamente todos os arquivos há linhas de comentários para que outro programador (ou o 

próprio programador autor) possa se localizar nos arquivos e nas milhares de linhas de código 

que a aplicação possui. 

 

4.3 APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE 

 

4.3.1 Interfaces 

 

O desenvolvimento das telas da aplicação seguiu a modelagem proposta na seção 

4.1.4, onde foram prototipadas as telas da aplicação, bem como a sequência das interações entre 

as mesmas. Várias telas foram adaptadas para comportar todas as informações relevantes e 

outras foram desenvolvidas para melhorar a experiência do usuário com a aplicação. 

Antes de apresentar as telas, é importante lembrar que o ambiente possui três tipos de 

usuários: usuário convidado (não registrado), usuário registrado e administrador do sistema. As 
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primeiras rotinas que serão apresentadas serão para os usuários não registrados, seguido das 

rotinas com usuário logado. 

Assim que o site é acessado, o usuário entra na tela inicial da aplicação que permite a 

busca dos ODEA já cadastrados, conforme ilustra a Figura 21. 

Figura 21 – Tela inicial da Aplicação. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Nesta tela o usuário pode realizar funções como um usuário convidado, ou seja, não 

registrado e não logado. No cabeçalho da página (que está presente em todas as telas da 

aplicação) o ícone da lupa permite voltar para esta tela e realizar uma nova busca. Ao lado, ao 

clicar no ícone de interrogação, uma tela de ajuda é visualizada sem perder a página anterior 

(Figura 22). 



106 

 

Figura 22 – Tela de ajuda. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Esta tela de ajuda contém um texto personalizado para cada página aberta, permitindo 

que o usuário visualize as ações disponíveis especificamente na tela onde ele está, além de 

opções e recursos. 

Voltando na Figura 21, na tela inicial, o usuário visualiza na parte inferior um rodapé 

da página três links: a) ODEA, que traz informações sobre ODEA, e a nossa visão das Versões 

de cada ODEA; b) Quem Somos, que traz informações sobre o autor, orientação e propósito da 

aplicação; c) Contato, que exibe um simples formulário de contato. 

Na parte central desta tela, além do campo de busca o usuário pode fazer uma busca 

simples ou uma busca parametrizada, onde é possível realizar o filtro por autor, tipo de ODEA, 

área de conhecimento, entre outros. 

A Figura 23 apresenta primeiramente a tela dos resultados da busca de acordo o filtro 

desejado pelo usuário, onde cada ODEA é listado em cada linha junto com algumas 

informações relevantes e um botão para visualizar os dados do ODEA. Então a segunda tela 

apresenta mais dados do ODEA e lista quantas versões este ODEA possui. Ao clicar em uma 

das versões, o usuário pode realizar o download do arquivo ou tecer comentários, sendo que 

estas rotinas serão melhor descritas mais adiante. 
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Figura 23 – Tela de resultado da busca e tela dos dados do ODEA. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Todas as funções são permitidas para qualquer usuário, mas recomenda-se que o 

usuário realize as operações autenticado na aplicação, mediante login e senha. Ao clicar no 

botão de Login, uma nova janela se abre disponibilizando algumas operações (Figura 24). 

Figura 24 – Tela de login. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Nesta tela o usuário deve informar o seu login/senha ou realizar um cadastro, caso 

ainda não tenha se cadastrado anteriormente. Uma vez logado na aplicação, o usuário tem 

acesso ao seu Dashboard, que oferece uma série de funções exclusivas, como cadastros, 
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movimentações e gestão dos seus ODEA, visto que ele já pode cadastrar novos objetos, bem 

como versões destes objetos, conforme demonstra a Figura 25. 

Figura 25 – Tela do Dashboard do usuário logado. 

 
Fonte: do autor (2020). 

O Dashboard foi criado com o intuito de centralizar as ações do usuário. Além dos 

ícones aqui listados, o usuário pode acessar os recursos pelo menu superior que aparece no 

cabeçalho (específico para usuário comum registrado). 

Para que os objetos sejam cadastrados, alguns outros cadastros permitem melhor 

categorizar os objetos e prover informações que serão preenchidas no momento do cadastro do 

ODEA. Tais cadastros, definidos na seção de Modelagem do Banco de Dados, contemplam: 

formações acadêmicas, áreas de conhecimento, idiomas, tipos de ODEA, ferramentas, cursos e 

disciplinas. 

A tela que é demonstrada na Figura 26 é de cadastro de Tipos de Objetos. Nesta tela o 

usuário pode inserir um novo Tipo de Objeto, ou então visualizar, editar ou excluir um tipo já 

cadastrado. Observe que na imagem alguns botões estão desabilitados, isso significa que não 

foi este usuário que realizou cada um daqueles cadastros, logo, este não tem permissão de edição 

ou exclusão do registro. No caso de tentativa de exclusão do registro, uma tela de confirmação 

de exclusão é oferecida para que não ocorra exclusões acidentais. Além disso, antes de realizar 

a exclusão do registro, a aplicação verifica se este cadastro específico já foi utilizado em outro 
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cadastro de ODEA ou Versão, e em caso positivo, a exclusão não acontece e uma mensagem 

de erro é apresentada. 

Figura 26 – Tela de Cadastros. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Todas as telas dos cadastros básicos seguem esta mesma sistemática de funções e 

forma de visualização dos registros. Além disso, abaixo do cabeçalho, foi elaborado um 

esquema com uma sequência de telas que o usuário entrou até a presente tela, dessa forma, o 

usuário consegue rapidamente se localizar dentro da aplicação. 

Voltando na Figura 25, o usuário também pode visualizar e alterar os seus dados 

pessoais, bem como a sua senha de acesso. 

E no que tange a Gestão de ODEA, o usuário tem acesso aos dois cadastros mais 

importantes da aplicação: ODEA e Versão de ODEA. Nesta aplicação, uma das inovações 

frente aos outros repositórios existentes está no cadastro dos objetos: criamos um cadastro de 

Objetos, onde o usuário informa os dados-mestre do seu ODEA; e no cadastro de versões, o 

usuário realiza o upload do arquivo digital que foi elaborado com mais algumas informações 

relevantes. Esta sistemática pode ser observada na Figura 27. 
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Figura 27 – Cadastro de ODEA e cadastro de Versões. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Esta abordagem foi elaborada com o propósito de manter o registro de dados de cada 

versão de ODEA, pois quando o usuário (normalmente um professor) realiza alguma alteração 

nos seus ODEA, a versão anterior é substituída. Na presente plataforma a ideia é manter um 

histórico de versões, sendo que cada versão possui o seu histórico de downloads e utilizações, 

comentários e respostas, data de criação, entre outros. 

Ao acessar a tela de “Meus ODEAs”, todos os objetos deste usuário são listados, sendo 

que para cada objeto é citada a data de criação, tipo de objeto e o número de versões que já 

foram cadastradas deste objeto (Figura 28). 

Figura 28 – Tela de Cadastro de ODEA. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Além das funções comuns de inserção/visualização/edição/exclusão de registro 

(CRUD), o usuário pode acessar a tela de Versões de ODEA já filtrada por este ODEA (útil 

caso haja vários objetos e várias versões cadastradas). Além disso, caso este ODEA já possua 

alguma versão cadastrada, não será possível a sua exclusão, preservando o cadastro do ODEA. 

A tela de Versões também pode ser acessada pelo Dashboard, opção Controle de Versões 

(Figura 29). 
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Figura 29 – Tela de Cadastro de Versões. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Nesta tela, o usuário tem as mesmas funções de “CRUD” dos cadastros, agora com a 

possibilidade de realizar o download de cada arquivo. Uma nota importante de ser relembrada, 

é que se já houve alguma movimentação desta versão (download ou comentário), a versão não 

pode ser excluída. E no caso de tentativa de alteração do registro, o arquivo digital em questão 

não pode ser alterado, justamente para preservar o histórico de cada versão independente. 

Na listagem das versões cadastradas, Figura 30, o usuário pode acessar diretamente a 

tela de movimentações (ou acessando o link de Gerenciamento de Movimentações no 

Dashboard). 

Figura 30 – Tela de Cadastro de Versões. 

 
Fonte: do autor (2020). 
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Nesta tela o usuário pode visualizar “o que está acontecendo” com as versões de seus 

ODEA. Na listagem de versões, o usuário pode visualizar o nome do ODEA, nome da versão, 

data da versão, os totais de downloads e comentários. A partir deste momento o usuário pode 

obter mais informações sobre os utilizadores dos seus ODEA. 

Estes recursos de rastreabilidade, reusabilidade e interatividade serão melhor descritos 

na seção seguinte, por se tratarem de recursos diferenciais da aplicação. 

Como a aplicação foi desenvolvida com design responsivo, a seguir são apresentadas 

algumas telas para demonstrar a renderização das telas em smartphones. A Figura 31 algumas 

destas telas apresentadas em um smartphone. 

Figura 31 – Telas em um Smartphone. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Estas imagens condensadas em uma só apresentam a tela inicial da aplicação, os dados 

de um ODEA após realizar uma busca e o formulário de contato. 

Na Figura 32 são apresentadas as telas de autenticação, a tela de Dashboard de um 

usuário registrado e logado, e a tela de cadastro de Tipos de Objetos. 
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Figura 32 – Telas em um Smartphone. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Na Figura 33 são apresentadas duas telas importantes da aplicação: cadastro de ODEA 

e cadastro de Versões. Nestas duas telas o smartphone foi utilizado na horizontal, permitindo 

uma maior utilização da largura da tela. 

Figura 33 – Telas em um Smartphone. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Vale ressaltar que estas telas já foram apresentadas anteriormente e neste momento 

foram apresentadas apenas as telas em um smartphone, para demonstrar a responsividade da 

aplicação web. 
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4.3.2 Recursos de reusabilidade, rastreabilidade e interatividade 

 

Tendo em vista que já existem diversos repositórios de objetos de aprendizagem na 

internet, conforme citado no segundo capítulo, para a presente proposta, alguns diferenciais 

deveriam ser desenvolvidos e disponibilizados para os usuários dentro da aplicação. 

O primeiro dos recursos citados na presente dissertação não é necessariamente um 

diferencial, no entanto é um recurso que foi abordado durante a etapa de referencial teórico e 

que deve ser levado em consideração no processo de (re)elaboração de objetos digitais de 

ensino-aprendizagem: a reusabilidade. 

Com grande frequência, ao elaborar um objeto de aprendizagem, o autor se utiliza de 

outros objetos digitais disponíveis na internet. Vale ressaltar que as normas preconizadas pela 

normatização e legislação exigem a devida citação, bem como a menção dos créditos ao autor 

original. Então, assim como os demais repositórios, a presente plataforma permite que 

quaisquer usuários, registrados ou não, possam realizar o download dos ODEA e reutilizar tais 

objetos, conforme demonstrado na Figura 34. 

Figura 34 – Tela de download da versão de ODEA. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Nesta tela o usuário verifica os dados do ODEA e da respectiva versão, e tem a opção 

de realizar o download do arquivo. Além de realizar o download do arquivo, o usuário pode 



115 

 

 

 

clicar no botão “Like”, para demonstrar que gostou do objeto. Este recurso é bastante presente 

nas redes sociais e promove maior interação entre os atores da aplicação. 

No entanto, um dos diferenciais da aplicação consiste no fato de que além de permitir 

o download dos arquivos digitais, qualquer usuário pode comentar publicamente uma versão 

de um ODEA, sugerindo alterações ou tecendo qualquer outro tipo de comentário, enquanto 

que o autor, por sua vez, pode responder pontualmente cada comentário de cada usuário. Estes 

comentários podem ser moderados pelo administrador da aplicação, caso sejam ofensivos ou 

depreciativos. 

A Figura 35 apresenta a tela onde os usuários podem realizar comentários sobre um 

ODEA qualquer. Nesta tela o usuário (registrado ou não) pode tecer seus comentários sobre o 

objeto e ainda atribuir uma nota de zero a dez para o objeto. Este sistema de rating pode ser 

utilizado para definir quais são os ODEA mais bem avaliados pelos usuários. 

Figura 35 – Tela de realização de comentário. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Como é padrão de todos os formulários da aplicação, nos campos de texto, uma 

informação prévia é informada com uma breve instrução do objetivo deste campo, bem como 

o limite máximo de caracteres. De forma a controlar erros nos formulários, alguns campos são 
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de preenchimento obrigatório e um alerta é demonstrado ao usuário caso o campo não seja 

preenchido. 

Estas ações supracitadas são utilizadas para realizar os comentários das versões de 

ODEA, e para que o autor possa responder tais comentários, uma área exclusiva demonstra o 

que está acontecendo com os seus ODEA, que é a tela de Gerenciamento de Movimentações, 

demonstrada na Figura 30. Nesta tela, ao clicar no botão de comentários, o autor pode verificar 

os comentários desta versão de ODEA, quem realizou o comentário, e a data/hora do 

comentário. 

A Figura 36 apresenta a tela de comentários de uma versão e algumas respostas. 

Figura 36 – Tela de comentários de uma versão. 

 
Fonte: do autor (2020). 

No exemplo citado, o autor já respondeu aos dois comentários que foram realizados. 

Observe que o primeiro comentário foi realizado por um usuário anônimo, enquanto o segundo 

foi realizado por um usuário registrado. Para cada comentário uma nova resposta pode ser 

atribuída, e visualmente o registro fica um pouco deslocado para a direita na tela, fazendo com 

que as respostas dos comentários fiquem agrupadas e melhor organizadas. 

A edição e exclusão dos comentários e respostas só pode ser realizada se não houve 

ação posterior ao comentário ou resposta, ou seja, se o usuário ou autor realizar um comentário 



117 

 

 

 

e logo depois perceber que alguma alteração deve ser realizada, este ainda pode editar ou excluir 

sua mensagem. Mas depois que a mensagem for respondida, não será mais possível a sua 

exclusão, exceto se for solicitado ao administrador da aplicação. 

Ainda nesta tela, é importante observar que há um botão de contato para cada 

comentário ou resposta, onde uma nova tela é apresentada com os dados de contato (e-mail) do 

autor da mensagem. Dessa forma, qualquer usuário pode entrar em contato com algum usuário 

logado que realizou comentários/respostas (exceto os anônimos). 

Considerando que cada versão de ODEA tem um histórico independente de outra 

versão, a aplicação manterá um histórico de interações entre usuários e autor, propiciando que 

novas versões de objetos possam surgir a partir desta versão. 

Outro diferencial da aplicação é permitir que o autor verifique quem realizou o 

download de cada versão de ODEA. Todas as funcionalidades citadas podem ser observadas na 

Figura 37. 

Figura 37 – Tela de downloads de uma versão. 

 
Fonte: do autor (2020). 

Nesta tela é possível ainda que o autor verifique os dados de contato do usuário que 

realizou o download, permitindo que haja uma outra forma de interação entre autor e usuário, 

para os mais diversos propósitos. 
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4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

 

Após o desenvolvimento da aplicação, alguns aspectos foram observados: a etapa de 

modelagem da aplicação é de suma importância para qualquer projeto de software. A 

elaboração do sumário executivo e a análise de requisitos permite que o analista realize uma 

especificação clara do que deve ser desenvolvido, mas além disso, permite que uma delimitação 

de software também seja realizada, demonstrando o que não se enquadra no escopo da 

aplicação. 

A elaboração dos casos de uso permitiu que fosse vislumbrada a necessidade de criar 

perfis de usuário: usuário convidado, usuário registrado e logado, e o usuário administrador. E 

a utilização dos diagramas de atividades facilitou o desenvolvimento das telas da aplicação, 

uma vez que já havia sido levantado quais informações eram relevantes para as principais telas. 

O modelo de dados foi um dos primeiros artefatos elaborado ao se pensar na aplicação. 

Alguns ajustes necessários foram realizados ao modelo inicial proposto, em virtude de novas 

funcionalidades que foram surgindo ou novos itens de controle e armazenamento. No entanto, 

tal modelo foi seguido e a divisão em diversas tabelas, permite que futuramente buscas mais 

precisas e flexíveis possam ser realizadas. Por exemplo, qual o tipo de arquivo que possui 

melhor avaliação dos usuários, quais objetos possuem mais versões, qual idioma é mais 

utilizado, ou então qual área de conhecimento tem mais publicações de objetos digitais de 

ensino-aprendizagem. Além disso, buscas combinadas são totalmente permitidas, como: quais 

objetos no formato PDF, na língua portuguesa, da área de Ciências Humanas, possuem mais 

downloads, por exemplo. Esta categorização dos objetos permite que várias formas de 

mineração de dados sejam realizadas no banco de dados. 

Por fim, vale lembrar que a presente aplicação demonstrada neste capítulo foi 

desenvolvida do zero, ou seja, nenhum fragmento de software foi utilizando, nem qualquer 

outro modelo de dados foi utilizado como referência. Este fato permitiu que uma aplicação 

fosse desenvolvida com o mais puro propósito de contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 INTERATIVIDADE E UBIQUIDADE 

 

A cada instante novos atores entram em cena, novas informações são injetadas 

na rede; mais esse espaço se amplia, mais os atores se transformam 

(CATAPAN, 2001). 

 

Conforme citado anteriormente, já existem outros repositórios de objetos digitais na 

internet de forma gratuita, então questiona-se: porque desenvolver mais uma plataforma? A 

resposta não é simples, pois vários fatores devem ser levados em conta: 

1) As plataformas existentes são complexas; 

2) As plataformas não atendem aos requisitos que levantamos no início da presente 

proposta; 

3) Nem todas as plataformas permitem a interatividade entre os atores; 

4) Nenhuma plataforma observada permitia a rastreabilidade dos usuários dos objetos, 

bem como a interação entre eles; 

5) Várias destas plataformas não permite customização, ou seja, adaptação da 

ferramenta para suas necessidades específicas do utilizador; 

6) Mesmo algumas ferramentas sendo gratuitas, não há disponibilidade de código 

fonte, nem modelo de dados, e as informações de instalação e configuração são 

complexas até mesmo para administradores de sistemas. 

Além disso, a presente dissertação encerra um ciclo de pesquisas que foram realizadas 

dentro de um grupo de pesquisa. Tais pesquisas trataram diversos aspectos da Educação a 

Distância, incluindo um modelo de gestão de ODEA. Dessa forma, a presente proposta tomou 

como base o modelo proposto por Comarella (2015), com algumas alterações e adaptações, e a 

partir daí foi realizada a modelagem e o desenvolvimento de uma aplicação web. 

Conforme citado anteriormente, a aplicação está operacional no endereço web 

www.gattino.com.br/mestrado. Inicialmente a aplicação foi desenvolvida em um ambiente 

local de testes, e posteriormente houve a migração para um ambiente na internet, passando por 

uma fase de testes rigorosa, bem como a avaliação de um grupo seleto de usuários, onde 

aspectos foram levantados e observados pontualmente. 

http://www.gattino.com.br/mestrado
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A gestão de um repositório de objetos não é uma tarefa fácil. Mesmo em repositórios 

disponibilizados para comunidades de aprendizagem pequenas e mantidos por um pequeno 

número de instrutores, aparecem alguns problemas (INIESTA et al., 2012). Este fato foi 

observado a partir do momento que vários usuários, das mais diversas áreas, puderam utilizar 

a plataforma e apontar pontos fortes e fragilidades da aplicação. As diferentes visões de mundo 

de cada um permitiram que novas possibilidades fossem exploradas, tornando a ferramenta 

mais facilmente aceita para as mais diversas áreas. 

A utilidade efetiva dos repositórios de objetos depende que a organização, 

categorização e armazenamento dos objetos de aprendizagem ocorra corretamente (YIGIT, 

2014). Tendo a premissa de criar diversas tabelas com categorias para os ODEA, facilmente os 

objetos são organizados, categorizados e recuperados. 

Em conjunto com esta categorização, a definição e utilização de um esquema de 

metadados permite que uma plataforma interaja com outras plataformas, promovendo a 

interoperabilidade. Para Yigit (2014), repositórios de objetos são projetados com a finalidade 

de armazenar objetos de aprendizagem, enquanto que os metadados fornecem informações 

sobre os objetos. Graças aos metadados, objetos de aprendizagem podem ser pesquisados de 

forma simples e rápida (YIGIT, 2014). 

Os repositórios de objetos podem ser fonte produtiva de recursos para uma série de 

atividades relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo: os usuários 

podem procurar ideias para projetar novos objetos ou lições; alguns outros usuários se utilizam 

dos objetos para a autoaprendizagem; e em outras situações, os usuários podem recolher ideias 

para a realização de abordagens interdisciplinares, e assim por diante (CLEMATIS et al., 2010). 

Considerando as características apontadas anteriormente, a presente plataforma atende 

tais requisitos promovendo o compartilhamento de objetos digitais de ensino-aprendizagem 

para os mais diversos propósitos. Cabe ao usuário que compartilha seus objetos instigar e 

incentivar a participação dos usuários que realizaram o download do(s) arquivo(s), para que 

haja uma interação e a partir daí, uma nova versão seja estimulada e produzida. 

Com relação a interatividade, um objeto de aprendizagem é um triplo consistindo de 

um resultado de aprendizagem, materiais de aprendizagem e os estudos, e associados 

(CHIPERE, 2017). Considerando que o processo de ensino-aprendizagem pode ocorrer 

coletivamente, tais associados englobam pessoas que estão na mesma linha de pesquisa, como 

outros pesquisadores, e porque não, os próprios estudantes. 
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Do ponto de vista da aprendizagem do estudante, pensamos que o envolvimento dos 

estudantes nas tarefas de autoria e manutenção induz uma melhoria na motivação dos próprios 

estudantes, porque ela toma parte do seu próprio processo de aprendizagem (INIESTA et al., 

2012). Tradicionalmente, os recursos educacionais foram projetados pelos instrutores, no 

entanto, o crescente interesse e o desenvolvimento das comunidades virtuais de aprendizagem 

introduziram os estudantes na concepção e avaliação dos recursos educacionais (INIESTA et 

al., 2012). 

Dessa forma, é possível observar que inserir o estudante no processo de atualização de 

um ODEA, além de aumentar o senso de pertencimento do estudante, permite que os objetos 

de aprendizagem sejam adaptados em um processo de melhoria contínua. 

Com relação a plataforma, mesmo havendo diversos repositórios de objetos digitais na 

internet, a presente proposta se propõe a resolver um problema simples – compartilhar objetos 

de aprendizagem – evidenciando outros diferenciais como uma simples forma de interatividade 

entre usuários e a possibilidade de interagir com quem realizou o download do ODEA. A 

primeira vantagem permite que qualquer usuário realize uma avaliação e um comentário sobre 

uma versão de ODEA, e a partir deste comentário, uma nova thread de mensagens pode ser 

iniciada, ou seja, uma nova discussão é iniciada sem poluir a discussão anterior. E a segunda 

vantagem apontada permite que o autor consulte os usuários que baixaram o arquivo para uma 

possível verificação se o objeto atendeu as suas necessidades ou não, propiciando que, através 

da interatividade, correções e novas inserções/adaptações possam ser realizadas nos objetos de 

aprendizagem. 

Outro diferencial que pode ser evidenciado é a separação da concepção do ODEA e 

dos arquivos digitais. Normalmente as plataformas permitem que um objeto digital seja criado 

e no mesmo momento o arquivo digital (arquivo de texto, planilha, apresentação, entre outros) 

seja copiado para o servidor. No caso de uma nova versão, seria possível editar o arquivo que 

foi postado, colocando um novo arquivo, ou então o autor pode realizar um novo cadastro de 

objeto. Na presente proposta, cada ODEA pode ter várias versões, onde no cadastro do objeto 

o autor preenche os dados principais do objeto, e para cada versão, pode haver um arquivo 

diferenciado, mantendo o seu histórico. Retornando à introdução, mencionamos que quando 

um professor utiliza um objeto digital em suas aulas, ele percebe que alguns ajustes podem ser 

realizados, e caso haja uma segunda oportunidade de realizar a disciplina – o que é normal em 
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cursos de graduação e programas regulares de pós-graduação – tais ajustes podem ser 

realizados. Sendo assim, num segundo momento, o professor terá um arquivo atualizado e 

compatível com a atual circunstância do momento, porém, as alterações que foram realizadas 

não devem ser esquecidas, nem tampouco os motivos que levaram a tais alterações. 

Ao desenvolver a plataforma, percebemos que essa separação permite que cada versão 

tenha seu próprio histórico de downloads, utilizações, interatividades e avaliações. Procuramos 

deixar fácil para que um estudante baixe um arquivo em poucos cliques e possa interagir com 

o autor de forma identificada ou até mesmo anônima. Considerando que o sistema seja utilizado 

por quaisquer usuários, ao longo do tempo a plataforma passará por um tempo de 

amadurecimento, bem como os próprios usuários. Logo, a ideia de comentar de forma anônima 

acaba por excluir o próprio usuário do ODEA do enriquecedor processo de evolução dos objetos 

digitais de ensino-aprendizagem. 

Uma vez que os usuários, na grande parte estudantes, se sintam pertencentes ao 

processo de evolução de cada objeto, a vontade de contribuir e o “orgulho de pertencer” 

aumentam cada vez mais. Não se trata de qualquer ator “roubar” o papel de outro ator. Se trata 

de oportunizar, e porque não, convidar novos atores, com novas visões e outras experiências, 

para que cada objeto, que é um fragmento de conteúdo, seja aprimorado e contribua para 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem. 

No que diz respeito a modalidade de Educação a Distância, percebe-se que vivemos 

um momento de fusão entre as modalidades de ensino, onde uma modalidade presta apoio à 

outra. Já está mais do que superado (ou deveria estar) que uma modalidade não se propõe a 

roubar o espaço da outra, haja vista que cada uma delas possui as suas potencialidades e 

limitações. Dessa forma, a Educação a Distância permite que diferentes habilidades sejam 

despertadas e agregadas aos estudantes, como a responsabilidade, organização, proatividade, 

entre outras. 

 

O modelo que está nascendo com as mídias computacionais não cabe mais o 

nome de educação a distância, pois um dos aspectos mais primordiais das 

mídias digitais encontra-se na abolição da distância e na paradoxal 

simultaneidade da presença e ausência, presença ausente, ou ausência presente 

que essas mídias ensejam. Portanto, a esse modelo educacional cabem muito 

mais as expressões educação online ou ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) (SANTAELLA, 2010). 
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O que Santaella (2010) propõe, é que embora a educação a distância e a educação 

presencial sejam distintas, ambas se caracterizam como educação formal na medida em que 

apresentam procedimentos sistematizados de ensino-aprendizagem. 

Jacquinot-Delaunay (2009) destaca alguns fatos a serem considerados no processo 

educacional: pela primeira vez na história, percebe-se uma inversão da transmissão saberes e 

conhecimentos tecnológicos, pois hoje, os jovens que transmitem esses saberes aos mais velhos; 

os saberes e habilidades associados ao computador são adquiridos pelos jovens frequentemente 

entre os seus pares, numa transmissão horizontal. O mesmo ocorre na escola ou fora dela, de 

modo informal. 

Por meio dos dispositivos móveis, à continuidade do tempo se soma a continuidade do 

espaço: a informação é acessível de qualquer lugar (SANTAELLA, 2010). Esta característica 

dos tempos atuais, conhecida por ubiquidade educacional, ou aprendizagem ubíqua, permite 

que todos possam aprender em qualquer lugar, a qualquer momento, a partir de qualquer tipo 

de mídia, seja ela digital ou não. 

 

A aprendizagem ubíqua, espontânea, contingente, caótica e fragmentária 

aproxima-se, mas não coincide exatamente com a educação informal. 

Percebe-se a criação de uma modalidade de aprendizagem que é tão 

contingencial, inadvertida e não deliberada que prescinde da equação ensino-

aprendizagem caracterizadora dos modelos educacionais e das formas de 

educar. O que emerge, portanto, é um novo processo de aprendizagem sem 

ensino (SANTAELLA, 2010). 

 

Complementando, fica evidente que novas possibilidades surgem a todo instante, e 

cabe aos aprendizes se adaptarem às melhores formas de aprendizado que lhe couberem, uma 

vez que são variadas. As fontes de informação, na atualidade, são variadas e por vezes 

contraditórias, logo, cabe ao leitor saber diferenciar as versões e, principalmente, saber 

questionar até mesmo as fontes. 

Nesse ponto, as mídias digitais, que podem ser disponibilizadas nos variados formatos, 

são questionadas sobre a sua aplicabilidade, e porque não, sobre a sua veracidade. Usuários 

cada vez mais críticos podem ser despertados com a variedade das fontes de informação. 

Santaella (2010) afirma que as novas mídias digitais não levarão as mídias anteriores ao 

desaparecimento: as atuais mídias encontram seu próprio espaço entre as demais e 

gradativamente vão complementando as mídias anteriores. Nesse ponto que merecem destaque 
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os dispositivos móveis, que permitem o acesso ubíquo a informação, acelerando o processo de 

absorção da informação e, possivelmente, geração de conhecimento em progressão geométrica. 

Por fim, concluímos, mais uma vez, que as modalidades de ensino não se substituem, 

da mesma forma que a aprendizagem ubíqua não substitui a aprendizagem formal. Afirmamos 

que todas elas se complementam, com vistas a incrementar o conhecimento do estudante, e 

fundamentalmente com um mesmo objetivo final, que é aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

5.2 A APLICAÇÃO PRÉVIA NA WEB: APRIMORANDO O SISTEMA 

 

O desenvolvimento desta proposta, no que diz respeito ao seu propósito e sua 

arquitetura foi conformada por um grupo de especialistas, com conhecimento, principalmente, 

na área da Educação a Distância. Este grupo de pessoas foi formado essencialmente por 

membros do grupo de pesquisa PCEADIS/CNPq, e outros convidados selecionados com 

experiência no assunto. Inicialmente, fez-se uma apresentação com o objetivo elucidar 

brevemente a temática da pesquisa e sua localização dentro do processo de ensino-

aprendizagem, seguida de uma apresentação da plataforma web que foi desenvolvida. 

Após a apresentação da plataforma, os especialistas foram convidados e incentivados 

a participar experimentando o sistema desenvolvido. A participação destes especialistas se deu 

de duas formas: como publicadores e como consumidores de conteúdo. As atividades básicas 

realizadas como experimentação foram cadastrar-se na plataforma, publicar seus objetos 

digitais, e interagir com os demais usuários. Como feedback, os especialistas puderam utilizar 

o sistema e apresentar sugestões de melhorias, bem como correções de erros na aplicação, e etc. 

Ao passo que novas solicitações eram realizadas, discutia-se a pertinência da colaboração 

perante à proposta apresentada e verificava-se a viabilidade do desenvolvimento de tal recurso 

(feature). Esse processo de experimentação por especialistas resultou em inúmeras sugestões, 

às quais foram acatadas e desenvolvidas na plataforma. 

Como o período de experimentação e coleta de sugestões se estendeu por 

aproximadamente três semanas, a cada semana um novo relatório de atualizações era 

disponibilizado aos usuários da aplicação, centralizando as sugestões e solicitações pertinentes. 

Esta prática permite que o usuário de um sistema se sinta pertencente ao processo de engenharia 

de software, além de encorajar os demais usuários a participar do processo. Tais relatórios 
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foram denominados “Reports de Updates” e agruparam algumas das correções/melhorias que 

foram desenvolvidas e descritas as funcionalidades implementadas. 

A seguir descrevemos, resumidamente (Quadro 11), cada um dos três Reports que 

foram publicados aos participantes, após a análise de sua pertinência à aplicação. Vale lembrar 

que nem todas as sugestões são listadas, pois algumas se tratam apenas de correções da 

aplicação. 

Quadro 11 – Report de Update 1. 

Sugestão Descrição 

Termo de Aceite 

Um termo de aceite foi inserido no momento da postagem do arquivo, 

fazendo com que o autor assuma a responsabilidade pelo conteúdo de 

cada um de seus arquivos. 

Botão Like 

Embora não haja uma finalidade educacional, o recurso do botão de 

Like, presente em todas as redes sociais da atualidade, aproxima a 

plataforma das atuais mídias de interatividade existentes. 

Tamanho máximo 

dos arquivos 

Foi aumentado o tamanho limite dos arquivos a serem compartilhados, 

bem como tal informação é apresentada ao usuário no momento do 

cadastro da versão. 

Orientação ao lançar 

um novo ODEA 

Para cadastrar um ODEA, alguns outros cadastros dão suporte como 

tipos de objetos, áreas de conhecimento, entre outros, logo, uma 

orientação geral é apresentada ao usuário no momento que o ODEA vai 

ser cadastrado 

Botão de Ajuda 
No menu superior foi inserido um botão de interrogação, que apresenta 

um texto de ajuda para cada uma das telas da aplicação 

Design Responsivo 

Considerando a variedade de dispositivos móveis em que a aplicação foi 

testada, algumas questões de interface tiveram que ser adaptadas e 

corrigidas para melhor visualização por parte dos usuários 

Fonte: do autor (2020). 

Acerca do termo de aceite, ao publicar um arquivo plagiado, a plataforma pode ser acusada 

de ser solidária responsável pelos atos de seus usuários. Como não é o objetivo da plataforma moderar 

o conteúdo de cada um dos arquivos publicados, foi criado um termo para que o autor assuma a total 

responsabilidade pelo conteúdo de seus objetos no momento de sua postagem. 

Sobre a orientação, como a plataforma utiliza diversos cadastros auxiliares para o cadastro de 

um ODEA, e também apresenta o diferencial de separar o cadastro do ODEA de uma versão do arquivo 

digital, neste momento o usuário é relembrado sobre as possibilidades e visão da plataforma. 

Sobre o botão de ajuda, considerando a versatilidade da aplicação nos itens: a) possuir 

muitas telas; b) possuir um ambiente público aberto para busca e download; c) possuir um 

ambiente ainda maior para usuários registrados; d) possuir uma separação do cadastro de ODEA 

com suas possíveis versões. Tornou-se necessário inserir um botão de ajuda para cada uma das 

telas que se apresenta ao usuário. Além dessa ajuda pontual sobre a tela em uso, conforme já 
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apresentado, abaixo do menu superior o usuário pode se localizar em qual módulo do sistema 

ele se encontra. 

O Quadro 12 apresenta as novas sugestões. 

Quadro 12 – Report de Update 2. 

Sugestão Descrição 

Link externo 

Foi inserido um campo de URL adicional ou Link Externo, onde o autor 

pode compartilhar, junto com o seu arquivo, um link externo apontando, 

por exemplo, para um vídeo ou um outro arquivo já publicado em outro 

repositório de objetos. 

Resposta Rápida 

Ao visualizar quem comentou o seu objeto, além de visualizar os dados 

de quem comentou, o professor tem a opção de responder ao comentário 

diretamente na página pública do seu objeto/versão. 

Notificação de 

comentário 

Toda vez que algum usuário (registrado ou não) comentar uma versão de 

um ODEA, o proprietário do ODEA receberá um e-mail de notificação. 

Fonte: do autor (2020). 

Neste momento, algumas correções de interface foram realizadas, bem como correções 

de links na aplicação web. Sobre as sugestões de melhorias, os itens elencados foram 

desenvolvidos para melhorar a experiência de uso da aplicação por parte do autor dos ODEA, 

facilitando o processo de interatividade com os demais usuários. 

O Quadro 13 mostra as últimas solicitações e sugestões dos especialistas. 

Quadro 13 – Report de Update 3. 

Sugestão Descrição 

Tamanho dos campos 

de texto 

Aumento dos campos de texto livre e informação sobre os tamanhos na 

interface. 

Resposta de cada 

comentário 

Inclusão de um botão para resposta de cada comentário, separando e 

organizado os comentários e suas respectivas respostas. 

Notificação de 

resposta 

Toda vez que algum usuário (registrado ou não) responder um 

comentário de uma versão de um ODEA, o proprietário do ODEA 

receberá um e-mail de notificação. 

Exclusão e edição de 

comentários e 

respostas 

Foi disponibilizada a opção de edição e exclusão de comentários e 

respostas. 

Fonte: do autor (2020). 

Sobre os tamanhos dos campos, quase todos os campos de texto foram aumentados. Embora 

pareça simples, uma informação sobre o tamanho dos campos também foi inserida em cada campo, no 

sentido de orientar o usuário. Além disso, um limitador de digitação também foi desenvolvido para que 

o usuário perceba quando o limite foi atingido e não perca os caracteres digitados. 

A principal feature (característica da aplicação) que foi desenvolvida neste momento 

foi a possibilidade de os usuários responderem especificamente um comentário. Dessa forma, 

para cada comentário, uma nova seção de respostas pode ser iniciada (tudo na mesma tela). 

Para diferenciar as respostas dos comentários, as respostas são deslocadas um pouco para a 



127 

 

 

 

direita, criando uma hierarquia nas mensagens. Este recurso é útil quando uma versão de ODEA 

tiver muitos comentários, permitindo que o autor possa responder pontualmente cada 

comentário e criar uma seção de respostas a partir dali, bastante comum nos fóruns de discussão 

na internet. 

Da mesma forma que ocorre com os comentários, ao realizar uma resposta de 

comentário, o autor recebe um e-mail, informando que houve interação sobre o seu objeto, e 

principalmente, incentivando-o a continuar a interatividade. 

Sobre a exclusão e edição das mensagens, caso algum usuário logado realize um 

comentário ou respostas, este poderá ser apagado ou editado, caso não haja respostas. Isso 

permite que o usuário realize alguma correção/alteração logo após postar o comentário, caso 

necessário. Mas se outro usuário realizar uma resposta subsequente, o comentário/resposta não 

poderá mais ser editado ou excluído. Este recurso permite preservar fielmente o histórico de 

interações sobre uma versão de ODEA. 

Encerrada esta etapa de feedback sobre as sugestões de correções e melhorias 

apontadas pelos especialistas, respeitamos o ciclo de desenvolvimento de software que 

preconiza o modelo interativo, onde para cada momento de testes, uma devolutiva é apresentada 

aos usuários aumentando o senso crítico do usuário e permitindo que a atividade-fim seja 

realizada com melhor qualidade. Cada uma das devolutivas foi muito bem aceita pelos usuários, 

incentivando novos usuários a utilizar a aplicação. 

Outro ponto relevante é que a centralização das sugestões de alterações e correções de 

erros permitiu que a atividade de programação fosse focada em cada uma das ocorrências, 

otimizando o tempo de desenvolvimento. 

Após encerrada a etapa de devolutivas, foi disponibilizado um questionário para 

coletar a percepção dos especialistas quanto à aplicação web e a proposta em geral. 

 

5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

 

Finalizada a etapa de participação ativa na plataforma, realizada em três devolutivas, 

os especialistas responderam a um breve questionário sobre a experiência deles perante quatro 

aspectos: 

a) Sobre a aplicação web; 
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b) Sobre a solução proposta para os ODEA; 

c) Sobre as contribuições da proposta para o processo de ensino-aprendizagem; e 

d) Aspectos gerais de toda a proposta. 

 

A primeira dimensão questionada tratava apenas da aplicação em si como um software. 

Dessa forma, foram realizados questionamentos sobre a aparência da plataforma, texto e 

informações contidas nas principais telas, interface para dispositivos móveis, e sobre a 

facilidade de encontrar as informações no site. 

Como estas respostas dizem respeito apenas da aplicação em si, não serão abordadas 

neste momento. No entanto, todas as respostas são disponibilizadas no Apêndice A da presente 

dissertação. 

A segunda dimensão abordada foi sobre a proposta da aplicação perante a evolução 

(ou não) dos ODEA. Ressaltamos que a plataforma não se propõe a avaliar o conteúdo dos 

arquivos digitais, apenas promover e incentivar a sua melhoria contínua. Cada parágrafo a 

seguir apresentará o questionamento e um compilado das respostas dos usuários. 

Com base nos diferenciais da aplicação percebidos pelo usuário, quais recursos podem 

(ou não) promover a melhoria contínua dos ODEA? Dentre as respostas, o ponto mais 

mencionado foi a possibilidade de se lançar versões distintas de um mesmo ODEA. O segundo 

ponto mais citado foi a possibilidade de interação entre autor e usuário. Esta possibilidade 

permite uma discussão sobre a aplicabilidade dos ODEA, propiciando não apenas o acesso aos 

objetos, mas o seu reuso. Além disso, a interatividade pode promover a conscientização a 

aprimorar algo, enriquecendo e atualizando os ODEA. Outro ponto comentado foi sobre o 

controle de movimentações disponível ao autor dos objetos, facilitando a observação da 

utilização dos objetos e a interatividade sobre eles. 

A outra questão perguntava especificamente se a dinâmica de ODEA com versões 

distintas promove a evolução dos ODEA. A grande maioria respondeu que SIM, a plataforma 

permite que fique registrado um histórico de modificações e utilizadores de cada versão. Além 

disso, o ambiente pode fomentar a continuidade dos objetos e provocar os participantes a postar 

seus próprios arquivos e receber feedback da comunidade em que está inserido. Outro ponto 

citado que não foi vislumbrado na modelagem da aplicação foi a possibilidade de criação de 

um portfólio dos publicadores, listando todos os objetos publicados, disponibilizando um 

histórico de modificações e demonstrando uma possível evolução dos ODEA mediante a 

utilização/interação dos usuários. No entanto, duas respostas alertaram que a aplicação pode, 
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talvez, não promover a evolução do ODEA, pois esta tarefa fica inteiramente à cargo do autor 

do ODEA e da sua intenção de atualização. O versionamento foi apontando como um 

viabilizador das modificações, no entanto, cabe ao autor realizar as atualizações e aos usuários 

baixar as versões e compará-las para saber qual lhe interessa mais. Em resumo, a plataforma 

promove a atualização, mas não garante que tais atualizações ocorram, pois depende da 

intenção do autor. 

A terceira e última pergunta desta dimensão questionava se era pertinente a 

participação dos usuários no ciclo de vida de cada versão de ODEA. A resposta foi unânime 

que sim, a participação dos usuários promove e incentiva a evolução contínua dos objetos e 

suas versões, permitindo que cada ODEA acompanhe a sua natureza de crescer e se tornar cada 

vez mais entendível para uma comunidade científica. Outro ponto observado atenta sobre o 

feedback de uso e sugestão de aprimoramento, pois sem o incentivo desse diálogo, é muito 

difícil haver essa troca. Ainda acerca do feedback sobre o sentido do ODEA, pode ampliar o 

tempo de vida do objeto, desde que essa dinâmica seja constantemente revisada. 

Por fim, conclui-se que trazer o usuário para o processo de atualização dos ODEA, 

permite a evolução dos próprios objetos, bem como enriquece a experiência do usuário. 

A terceira dimensão tratava sobre a influência da proposta no processo de ensino-

aprendizagem. Dessa forma, a primeira questão questionava se o usuário considera que a 

aplicação pode promover melhorias no processo de ensino-aprendizagem. A grande maioria 

das respostas afirma que sim, pois permite que o autor possa ampliar, compilar e reestruturar 

os objetos de acordo com o público para o qual o material será aplicado. Os repositórios de 

objetos, em geral, oferecem insumos para que os educadores busquem conteúdos facilitadores 

do processo de ensino-aprendizagem. Uma resposta aponta que a ferramenta facilita, mas não 

promove essa melhoria no processo, pois precisa de uma ação intencional que motive o usuário. 

Sendo assim, seria necessário maior incentivo para que os usuários que consomem os objetos 

caminhem em direção à contribuição. Em contrapartida, outra resposta afirma que o ambiente 

possibilita não apenas a interação, mas a disseminação do conhecimento. Isto ocorre porque um 

objeto pode gerar questionamentos nos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem (professores e estudantes), e esse diálogo enriquecerá as experiências dos 

estudantes e também dos professores. 
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A questão seguinte perguntava especificamente sobre a interatividade entre os 

usuários, e se ela propicia melhorias para a educação. De forma unânime, todos afirmam que 

sim, a interatividade promove a construção coletiva do conhecimento levando a um 

aprimoramento mais elevado do que se alcançaria individualmente. Além disso, nossa evolução 

se dá pela interação, pela divergência, pela convergência e pela reconstrução dos saberes. A 

riqueza das experiências que cada usuário viveu e a possibilidade deste compartilhamento abre 

um leque de possibilidades de reaplicação do conteúdo. Por fim, a natureza do conhecimento é 

de ser compartilhado, pois ele sempre cresce ao se apresentar perante novos desafios. E dialogar 

sobre isso amplia os horizontes, proporciona novas possibilidades e pode se desdobrar 

exponencialmente. 

A quarta e última dimensão tratava sobre aspectos gerais da aplicação e da proposta 

de maneira bem objetiva: pontos fortes da plataforma e aspectos a melhorar. Nos pontos a 

melhorar, a interface foi a mais sugerida, principalmente em inserir mais recursos visuais e no 

design em geral. Outra sugestão foi a possibilidade de melhor parametrização das buscas e dos 

resultados, permitindo a exportação dos dados. Ainda sobre a interface, foi sugerido incluir 

mais recursos de interatividade e facilitar/ampliar ainda mais as formas de comunicação entre 

os usuários. Outro comentário aborda o formato de licenças de utilização, sugerindo o Creative 

Commons. Também foi sugerido elaborar uma seção específica de portfólio dos publicadores 

de conteúdo, bem como a possibilidade de um rápido compartilhamento de uma versão 

específica de objeto para diferentes plataformas e redes sociais por um link direto, por exemplo. 

Por fim, foi sugerido promover o aprimoramento dos objetos através de uma plataforma de 

aprendizagem paralela, ensinando como modificar os objetos e influindo conteúdos sobre 

criação, edição, validação, uso, mediação, entre outros. 

Sobre os aspectos positivos da plataforma, além das respostas sobre as possibilidades 

de melhorias no processo de criação e atualização dos ODEA e do processo de ensino-

aprendizagem, também foi bastante evidenciado pelos especialistas a facilidade de acesso ao 

conteúdo e facilidade de interação entre os sujeitos envolvidos em todo o processo. Este ponto 

da interatividade foi muito bem avaliado, pois permite maior aproximação entre autor e leitor 

de um objeto. Em tempo, a ideia de cadastro de versões distintas e a conexão entre os objetos 

originais e suas derivações foi, mais uma vez, evidenciado como grande diferencial da 

aplicação. Esta funcionalidade, além de ser evidenciada pelos especialistas como uma 

característica inovadora da experimentação, na proposta da plataforma para o repositório, 
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mantém um registro histórico sobre o todo o processo de utilização e criação de novas versões 

de objetos digitais de ensino-aprendizagem. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

A Educação a Distância há certo tempo vem se consolidando como uma modalidade 

de ensino que proporciona diversas transformações nos mais variados contextos, especialmente 

a Educação Virtual ou Online. É a distância, porém seu efeito reduz as limitações de acesso ao 

saber. Aproxima as pessoas em um processo de interação virtual em tempo e espaço simultâneo. 

Isto é, elimina distâncias, quebra a barreira temporal, eleva a disponibilidade, melhora e 

flexibiliza a ocupação de espaço e tempo de estudo, insere novos formatos de conteúdo digital 

que podem ser acessados horizontalmente, verticalmente e transversalmente. Otimiza o 

compartilhamento de informações e conhecimentos, em tempo e espaço real. Tem suas 

resistências e limitações, sim, dado a falta de letramento digital e de acesso seguro e amplo. Do 

ponto de vista do estudante, diversas características da modalidade são apontadas como 

desenvolvedoras de habilidades, atitudes e comportamento. Para que um estudante obtenha 

sucesso nos estudos a distância, a proatividade, a disciplina e a organização são fundamentais. 

Além disso, é importante que o estudante tenha responsabilidade sobre seus horários e 

atividades, e ter a ciência de que ele é o principal responsável pela construção do seu próprio 

conhecimento. Por outro lado, em dias atuais o estreitamento entre educação a distância e 

educação presencial estão requerendo outras leituras nesse panorama. E essa resposta não pode 

esperar uma transformação para amanhã, pois ela é hoje. Este estudo embora tenha tomado a 

EaD como recorte, estende o olhar para a educação virtual. 

Diante do atual cenário em que estamos inseridos, quando uma pandemia interfere no 

modo de viver da população mundial, e que não se sabe ao certo por quanto tempo pode durar, 

todos os serviços são impactados. A educação é um desses serviços que foi afetado diretamente, 

uma vez que as determinações legais de isolamento e distanciamento social, inviabilizam a 

realização das aulas presenciais atuais, e também as aulas presenciais-virtuais que vinham 

acontecendo, não apenas no Brasil, mas em todo o planeta. 

Segundo o monitoramento da UNESCO19, mais de 150 países implementaram 

fechamentos de escolas em nível nacional, provocando impacto em mais de 80% da população 

estudantil do mundo (UNESCO, 2020). Os dados da UNESCO informam que mais de 1 bilhão 

de estudantes foram afetados com a pandemia, principalmente com a interrupção da aula 

presencial, e também pela inclusão da modalidade a distância no seu dia a dia. Somente no 

                                                 

19 https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse (dados pesquisados em julho/2020) 

https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse
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Brasil, o número de estudantes impactados ultrapassa os 50 milhões, tanto em nível básico, 

fundamental, médio e superior, e também no ensino público ou particular. Estes números 

atentam para o fato de que a Educação a Distância deve dar conta de suprir o conteúdo 

programático que foi planejado para a modalidade presencial. O que se percebe, é que as 

instituições tiveram um pequeno tempo para reformulação, e aos poucos estão se adaptando à 

nova realidade. Essa adaptação é lenta, pois envolve diversos fatores, como capacitação dos 

professores, criação/disponibilização de uma plataforma de suporte (AVEA), e conscientização 

discente. 

Por um certo tempo no Brasil, a EaD foi vista como concorrente da modalidade 

presencial, porém essa afirmação já foi superada, sendo que diversas instituições de ensino 

utilizam as plataformas digitais online como ferramentas de apoio ao ensino presencial. No 

atual cenário então, a modalidade EaD se tornou grande aliada, tendo em vista a impossibilidade 

de praticar a modalidade presencial. Ocorre que nem todas as instituições de ensino dispõem 

de tutores e professores qualificados para prestar o suporte e auxílio nos ambientes virtuais de 

ensino-aprendizagem. No entanto, as próprias plataformas já oferecem uma ampla gama de 

recursos que promovem a interatividade, disponibilização de conteúdo, sistema avaliativo, 

integração com outros sistemas, entre outros. 

O que defendemos nessa linha de pesquisa, e que foi reforçado no capítulo de 

resultados, é que ambas modalidades – presencial e a distância – estão vivendo um processo de 

fusão, que é apontado por alguns autores como Educação Online ou Educação Virtual. Este 

novo formato se utiliza de todos os recursos disponíveis em prol do ensino. O sentido da 

ubiquidade se alarga nas possibilidades de conexão em rede e de conexão entre redes, 

propagando exponencialmente dados, informações, conhecimentos, relacionamentos. O 

professor atua como mediador do conhecimento, orientando os estudantes em como localizar a 

informação, como apurar se a informação é válida, como confrontar conteúdos, como avaliar 

as fontes, entre outros diversos aspectos que a internet abre margem para o duvidoso. 

Essa forma de se comunicar por diversas tecnologias podem ser um suporte ao 

processo de ensino renovado, seja ele presencial, a distância, ou virtual. Dentre essa gama de 

recursos, um dos que podem ser utilizados, e até o momento pouco utilizados, são os objetos 

digitais de ensino-aprendizagem, microunidades de conhecimento, que podem conectar-se entre 

si criando a cada utilização uma nova paisagem, como um grande lego. Cada microunidade tem 
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em si um conceito, mas pode estar aberto interoperável, como conteúdo de ensino ser 

reconectado para dar conta desta ou daquela abordagem de ensino. Conteúdos que podem ser 

elaborados, organizados e apresentados nos mais variados formatos digitais. 

Os objetos digitais de ensino-aprendizagem podem ficar disponibilizados em 

plataformas web em tempo integral para que usuários (professores, educadores, pesquisadores, 

estudantes, etc.) possam compartilhar seus conteúdos, suas metodologias com segurança e ao 

mesmo tempo com flexibilidade de uso, de reuso, de atualização, sem ferir os direitos autorais. 

Essas plataformas, conhecidas como Repositórios de Objetos, têm como principal objetivo o 

compartilhamento de objetos digitais de ensino-aprendizagem. Esta pesquisa constata que 

mesmo havendo uma grande quantidade de repositórios de objetos na internet, estes são 

subutilizados, em relação ao espaço para ser explorado dentro da educação online. 

Dessa forma, considerando a temática escolhida e as inúmeras possibilidades que os 

repositórios de objetos podem proporcionar, esta pesquisa realizou um estudo olhando, tanto 

para os objetos digitais de ensino-aprendizagem, como para os repositórios de ODEA. De como 

os ODEA, depois de elaborado e utilizado, podem ser alterados, seja por necessidade 

contextual, seja por correção ou atualização, de modo que se possa manter um registro do 

processo de uso e reuso. Ou por outra perspectiva, como um objeto compartilhado por ser 

baixado, estudado, alterado e reutilizado de forma paralela ao objeto original, sem permitir uma 

conversação entre os pesquisadores. 

Ao analisar os repositórios existentes, percebemos que não há o registro de histórico 

de utilizadores, nem de atualizações, e principalmente não ocorre a interatividade entre os 

envolvidos no processo educacional (pesquisador versus estudante, ou pesquisador versus 

pesquisador). Para avançar nessa problemática evidenciada, a questão norteadora desta 

pesquisa foi invertida se era possível promover a gestão de ODEA através de um sistema web, 

permitindo a reusabilidade, rastreabilidade e interatividade. 

O objetivo geral deste estudo foi desenvolver um sistema web para realizar tais 

funções. Este sistema pode, além de promover a gestão de ODEA, registrar o histórico de uso, 

histórico de atualizações, permitir a colaboração e interatividade. 

Para o desenvolvimento da pesquisa realizou-se uma investigação reconhecendo 

ODEA, mapeando suas características de metadados e também alguns dos repositórios digitais. 

No sentido teórico buscou-se identificar os princípios de gestão do conhecimento que poderiam 

ser aplicados ao processo de gestão dos ODEA. Na sequência definiu-se os requisitos de 

armazenamento, reusabilidade e interatividade. Estes foram descritos no momento da 
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modelagem da aplicação, principalmente nos diagramas de atividade e casos de uso. Estas 

estratégias possibilitaram a elaboração de um otimizado modelo de gestão de ODEA e o 

desenvolvimento da plataforma. O desenvolvimento da plataforma web se deu em uma 

determinada linguagem de programação, onde foi possível realizar a gestão dos ODEA. Os 

requisitos de aplicação planejados e desenvolvidos foram: promover o compartilhamento e 

reutilização de ODEA, mantendo histórico de atualizações, histórico de utilizações e 

rastreabilidade, e por fim, a interatividade. Esta última característica se mostrou um dos grandes 

diferenciais da aplicação, sendo evidenciada pelos especialistas que testaram a plataforma, uma 

vez que permitiu dar voz aos usuários de um ODEA. Estes estudantes e 

professores/pesquisadores, podem interagir com o autor do objeto, para os mais diversos 

propósitos, como: apontar melhorias e pontos fortes, solicitar ajustes ou adaptações, questionar 

sobre a aplicabilidade do conteúdo, solicitar mais informações sobre a operacionalização do 

material, trocar experiências, promovendo a interação e a atualização contínua do objeto digital 

de ensino-aprendizagem. 

Com relação à delimitação da pesquisa, a proposta não tratou do ciclo de vida completo 

dos ODEA, haja vista que o processo de estudo, planejamento e criação dos objetos pode 

utilizar as mais variadas ferramentas computacionais, com licenças de uso muitas vezes pagas. 

Logo, tratou da gestão dos ODEA, na plataforma, que se inicia com o objeto que já foi criado 

e disponibilizado. Outro ponto a ser destacado, que não chega a ser uma delimitação da 

plataforma, é que o sistema não se propõe desempenhar a função de um AVEA, pois além de 

existir ótimas ferramentas gratuitas e completas na internet, a função de gerenciamento de 

aprendizado, sistema avaliativo, entre outros, se distancia do escopo inicialmente proposto. Por 

fim, outro fato que foi excluído do processo foi a compatibilidade dos metadados dos ODEA: 

foi criado um modelo de gestão, mas a inicialmente a proposta não tinha como propósito se 

tornar interoperável com outras que fazem a mesma função, pois tal recurso não agregaria para 

o atingimento dos nossos objetivos. Em outras palavras, o modelo de metadados existe e segue 

um padrão, mas a interoperabilidade com outros sistemas não foi planejada nem testada. 

Com relação aos procedimentos metodológicos que foram adotados, estes foram 

suficientes para o propósito. A utilização do Vê de Gowin permitiu um mapeamento inicial de 

toda a pesquisa, e este mapeamento foi apenas se consolidando com o tempo, sem a necessidade 

de ajustes estruturais. Serviu de mapa para assegurar a direção do desenvolvimento. Os métodos 
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de pesquisa foram adequados tanto para a elaboração da revisão sistemática da literatura, como 

para o desenvolvimento da aplicação. Dessa forma, com o propósito de simplificar esta etapa 

de engenharia de software, alguns diagramas e quadros foram utilizados para a modelagem da 

aplicação, desde o modelo de dados, até a interação entre interfaces da aplicação. Estes 

procedimentos foram norteadores para o desenvolvimento da aplicação, além de permitir 

evidenciar novos recursos ou adaptações. 

No decorrer da elaboração desta dissertação, algumas dificuldades foram encontradas, 

mas praticamente nenhuma delas tem relação com a temática escolhida, nem com os objetivos 

traçados. A única dificuldade técnica que foi superada foi o reaprendizado das linguagens de 

programação e marcação que foram utilizadas, uma vez que tais linguagens são voltadas para 

ambientes Web, que não são de especialidade do autor. A necessidade de ler mais de cem 

artigos, destacar todas as definições importantes, e organizá-las realizando a categorização 

destas citações requereu um esforço bem intenso. As demais dificuldades foram de cunho 

pessoal: foi difícil conciliar todas as atividades profissionais e pessoais com os estudos e com 

a redação da dissertação. Durante a realização das disciplinas, o único fator complicador foram 

as viagens (duas ou três por semana) de Lages a Florianópolis durante dois trimestres. O tempo 

perdido no trânsito, seja na cidade ou nas rodovias, ainda é tempo desperdiçado. 

Com relação a aderência da temática ao PPGEGC, já abordado no primeiro capítulo, 

é importante frisar que a presente proposta se enquadra em qualquer uma das três grandes áreas 

que o programa engloba. Por se tratar de uma aplicação que promove a gestão de objetos, e 

como tais objetos são microunidades de conhecimento, a proposta teve que considerar 

indiretamente a ideia de Gestão do Conhecimento. Vendo por outro lado, o principal objetivo 

da proposta era o desenvolvimento de uma plataforma web, que nada mais é do que um software 

destinado a ser “executado” em navegadores, tendo a internet como meio físico. Para que o 

software fosse desenvolvido, inicialmente foi realizado toda uma análise de projetos de 

sistemas, que dentro da área computacional é conhecida como Engenharia de Software. 

Portanto, naturalmente a proposta se no âmbito da Engenharia do Conhecimento, tendo em vista 

os mecanismos utilizados para estruturar, armazenar e disponibilizar o conhecimento. Por outro 

lado, esta proposta decorre como sequência de um projeto maior do grupo de pesquisa 

PCEADIS/CNPq, que congrega avanços em outros objetos que antecedem e suportam o que foi 

desenvolvido. Este desenvolvimento inclui também um olhar para o processo de aprendizagem 

e consequentemente o compartilhamento em Mídias de Conhecimento. 
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Os resultados projetados foram alcançados satisfatoriamente, e o caminho percorrido 

foi necessário e suficiente. A plataforma permeia as três grandes áreas do programa, o que foi 

interessante nessa trajetória de pesquisa. O ganho que essa intersecção de áreas proporcionou é 

tão intangível quanto é o conhecimento para uma organização, e que só pôde ser alcançado 

através da interdisciplinaridade. 

Acerca das possibilidades de projetos futuros, lembramos que a aplicação foi 

desenvolvida sob a concepção de software livre e com a premissa de código aberto (open 

source), logo, todo o código fonte está disponível em uma plataforma de compartilhamento de 

códigos fonte. Dessa forma, além do autor, qualquer programador ou equipe de programação 

pode realizar o download do código, estudá-lo, modificá-lo, aprimorá-lo e novamente 

compartilhar com a comunidade. Este propósito permite que a aplicação seja sempre utilizada 

e aprimorada de maneira gratuita e aberta. Nesta mesma linha de direitos autorais, uma 

possibilidade de continuidade e aprimoramento da pesquisa seria tratar da Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD). 

Este estudo não se encerra aqui, pelo contrário, em relação a aplicação web, abre-se 

para outras possibilidades e para novos projetos, como a inserção de mais etapas do ciclo de 

vida de um ODEA, principalmente no momento em que a interatividade começa a ocorrer, um 

ambiente colaborativo de edição poderia ser desenvolvido ou agregado para que todos os atores 

possam atualizar objetos de maneira online, respeitando o versionamento inicialmente 

proposto. Outra possibilidade da aplicação já apontada anteriormente, foi tornar o modelo de 

metadados totalmente interoperável com os principais modelos de metadados disponíveis e 

mais utilizados, tornando a aplicação mais facilmente compatível com outras ferramentas de 

propósitos similares. Outra possibilidade na aplicação seria a inclusão ou desenvolvimento de 

recursos de redes sociais, para promover um maior engajamento entre os atores, trazendo os 

atrativos das redes sociais para o processo colaborativo. 

Sobre toda a solução em si, um possível projeto futuro trata de inserir a gamificação 

dentro do escopo da proposta. Os benefícios gerados pelas características presentes nos games 

são notórios e motivos de inúmeras pesquisas na área educacional. Trazer estes fatores e 

benefícios para o processo interativo pode, além de aumentar o pertencimento de todos, 

incentivar a participação de novos atores, de novas áreas, e consequentemente, promover a 

evolução dos objetos digitais de ensino-aprendizagem. 
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APÊNDICE A – Questionário sobre a experiência da plataforma web 

 

Este questionário foi repassado aos especialistas após a fase de utilização da 

plataforma web. 

 

I – Sobre a aplicação Web (sistema) 

 

 

1. Como você avalia os textos e informações básicas presentes nas telas? 

 

Figura 38 – Respostas questão 1. 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

 

2. Como você avalia a aparência do site? 

 

Figura 39 – Respostas questão 2. 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

 

3. Como você avalia a interface do site para dispositivos móveis? 
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Figura 40 – Respostas questão 3. 

 
Fonte: do autor (2020). 

  

 

4. É fácil encontrar as informações no site? 

 

Figura 41 – Respostas questão 4. 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

 

5. Qual seção você considera um diferencial da aplicação? (Marque mais de uma, se 

necessário) 

 

Figura 42 – Respostas questão 5. 

 
Fonte: do autor (2020). 
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II – Sobre a solução para os ODEA 

 

6. Com base na questão anterior, qual(is) recurso(s) podem (ou não) promover a melhoria 

contínua dos ODEA? (Sim/Não – Justifique) 

 

Quadro 14 – Respostas questão 6. 

Respostas 

Creio que contribui quanto ao acesso, uso e reuso 

O Cadastro das Versões Distintas, o Controle de Movimentações e a Possibilidade de Interação 

são diferenciais da plataforma, e podem sim promover uma melhoria contínua, diferentemente de 

espaços onde os objetos são apenas armazenados, em uma pasta, tal qual uma prateleira de uma 

biblioteca, ou um repositório sem maiores diálogos! 

Mecanismos de motivação e conscientização para que aqueles que aprimorarem algo, também 

façam upload das suas versões 

Sim. Em especial o recurso de atualizar versões e a interatividade. 

Eu acho que os recursos disponíveis atendem bem a finalidade da plataforma. 

O recurso versões e comentários, penso que enriquecem e atualizam os ODEAs. 

Acredito que o recurso de interação pode e facilita o diálogo entre autor e usuário. Quando eu usar 

algum ODEA da plataforma, provavelmente, antes de usá-lo, conversaria com o autor sobre os 

seus possíveis usos e sentidos para o processo de ensino-aprendizagem. Penso que essa interação 

enriquecerá o uso do ODEA. 

As atualizações dos objetos 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

7. Você considera que a dinâmica de ODEA com versões distintas promovem a evolução dos 

ODEA? (Sim/Não – Justifique) 

 

Quadro 15 – Respostas questão 7. 

Respostas 

Sim. Certamente 

Sim. Esta possibilidade pode fomentar a continuidade e provocar o desejo dos participantes em 

postar os arquivos e suas melhorias, e receber feedback da comunidade em que está inserido e para 

a qual ele produz. 

Não acredito que promova a evolução porque isso ainda fica à cargo da intenção do usuário de 

postas de volta. Ao meu ver, o versionamento garante sim a viabilidade de que determinados 
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objetos possuem modificações. No entanto, não há necessariamente uma descrição sobre o que foi 

alterado na "nova" versão. (Como costumam vir as novas versões de aplicativos indicando o que 

foi atualizado). Assim, cabe ao usuário baixar as versões e comparar para saber qual lhe interessa 

mais. 

Sim. Fica registrado o histórico de modificações e portanto a evolução dos ODEA mediante 

utilização/ interação. 

Sim. Cria um portfólio e registra a evolução do material didático digita. Achei interessante manter 

este histórico. 

Sim, é possível ter avanços e retomadas nos conteúdos dos ODEAs. 

Talvez... penso que as versões distintas promovem distinção ou atualização o que pode gerar 

evolução, mas não garante. 

Sim. O conteúdo pode ser atualizado e portanto, a dinâmica do conhecimento é efetiva 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

8. Você considera pertinente a participação dos usuários no ciclo de vida de cada versão de 

ODEA? (Sim/Não – Justifique) 

 

Quadro 16 – Respostas questão 8. 

Respostas 

Sim, promove a contextualização e atualização continua do recurso 

Sim. Um ODEA pode se tornar muito maior e melhor do que aquilo que previamente lhe foi 

intencionado. Se o "Imperativo Categórico de Kant" ficasse armazenado em uma gaveta ou a 

disposição em uma prateleira, dentro de quatro paredes, teria favorecido a poucos, enquanto que 

sua disseminação, articulação, reorganização, exemplificação, o tornam de certa maneira fluídico 

e atemporal. Pode assim o ODEA, em si, acompanhar sua natureza de crescer e se tornar cada vez 

mais o entendimento de cada comunidade científica, inclusive rompendo paradigmas. 

Sim pois aqueles que baixam, alteram e publicam um objeto alterado (o que não vejo sendo 

promovido pela plataforma, mas sim facilitado) podem contribuir com a avaliação do uso do 

objeto. Feedback de uso e aprimoramento. Sem esse diálogo incentivado, é difícil haver essa troca. 

Sim. Se o recurso for condicionado ao aceite do autor seria uma forma muito produtiva de 

colaboração. 

Sim. Creio que as contribuições dos usuários relatando sobre o ODEA é muito importante para a 

melhoria do material didático digital. Ter o feedback do usuário ajuda na evolução do ODEA. 



154 

 

Sim, enriquece a experiência do usuário. 

Sim. O feedback ou o questionamento sobre o sentido do ODEA amplia o 'tempo de vida' do 

ODEA. 

Sim. Desde que essa dinâmica seja constantemente revisada. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

III – Sobre a solução para o processo de Ensino-Aprendizagem 

 

9. Você considera que esta aplicação pode promover melhorias no processo de ensino-

aprendizagem? (Sim/Não – Justifique) 

 

Quadro 17 – Respostas questão 9. 

Respostas 

Sim, sem dúvida 

Sim. Pois cada autor pode a partir do material disponibilizado, ampliar, redimensionar, compilar, 

reestruturar, de acordo com o público para o qual o material será aplicado. 

Como já comentei, acredito que facilita, mas não promove. A promoção, ao meu ver, precisa de 

uma ação intencional que motive o usuário à uma ação. Essas intenções podem ser comunicadas e 

trabalhadas de diferentes formas. Recomendo a incorporação de algo baseado no framework reader 

to leader. Se jogar no google aparecem as imagens. É um framework que trabalha para incentivar 

que os usuários apenas leitores caminhem em direção à contribuição, depois à colaboração 

podendo chegar até a liderança de uma comunidade. Mesmo em redes, há lideranças distribuídas. 

Sim. Considero que os repositórios de ODEA em geral, oferecem ferramentas importantes que 

auxiliam os educadores na busca de conteúdos facilitadores do processo ensino- aprendizagem. 

Sim. A plataforma pode ajudar muito os professores na seleção de materiais didáticos digitais de 

qualidade e consequentemente os alunos é que são os maiores beneficiados. Parabéns!!! 

Sim, pois possibilita interação e disseminação do conhecimento. 

Sim. Por si, um ODEA causa perturbações-questionamentos nos sujeitos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem: professores e estudantes. Como essa aplicação permite interação entre 

autor e propositor do uso pedagógico (geralmente, professor), acredito que esse diálogo 

enriquecerá as experiências dos estudantes e também dos professores e, por consequência, poderá 

melhorar o ODEA (pelo feedback ao autor) e seu tempo de vida será maior. 

Não. Teria que conter ferramentas que possam avaliar esse diferencial no uso da plataforma.sim 

Fonte: do autor (2020). 
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10. Você considera que a interatividade entre usuários de um ODEA pode propiciar melhorias 

para a educação? (Sim/Não – Justifique) 

Quadro 18 – Respostas questão 10. 

Respostas 

Sim quando se estende para a interacao 

Sim. A natureza do conhecimento é de ser compartilhado, ele sempre cresce ao se apresentar frente 

novos desafios. E dialogar sobre isto amplia fronteiras, organiza possibilidades, e pode se 

desdobrar exponencialmente! 

Sim. Nossa evolução se dá pela interação, pela divergência e convergência, pela reconstrução do 

que nos cerca continuamente. Nesse sentido há duas questões complementares: como suportar essa 

interação olhando para a mídia como suporte E como promover essa interação olhando para mídia 

como mensagem, como actante e não apenas suporte. 

Sim. A interatividade promove construção coletiva de conhecimento levando a um aprimoramento 

em grau mais elevado do que se alcançaria individualmente. 

Sim. Toda ferramenta on-line que disponibiliza recursos de interação (comunicação) entre o 

criador do material e o usuário ajuda muito na melhoria do ODEA e na dinâmica do processo 

educacional. 

Sim, pois aprendemos na interação com os conteúdos, com as demais pessoas e com o meio. 

Sim. Imagino a riqueza de experiências que cada usuário viveu e, ao relatar aos outros usuários, 

abre um leque de possibilidades de reaplicação do mesmo. 

Sim. Desde que essa interatividade possa ser medida periodicamente 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

IV – Questões Gerais 

 

11. Qual a probabilidade de você utilizar o site para compartilhar ODEAs com seus alunos? 
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Figura 43 – Respostas questão 11. 

 
Fonte: do autor (2020). 

 

 

12. Pontos fortes da Plataforma. 

 

Quadro 19 – Respostas questão 12. 

Respostas 

A facilidade de acesso e de interação 

Cadastro das Versões Distintas, Controle de Movimentação, Possibilidade de Interação, Itinerário 

Informativo Compartilhado, Acompanhamento de Desdobramentos do ODEA primeiro. 

Conexão entre objetos originais e derivados por meio das versões. 

Interatividade, aprimoramento. 

A plataforma ser uma ferramenta aberta e gratuita a qualquer educador que deseja compartilhar os 

ODEAs que criou. 

Interatividade. 

Canal de interação entre usuários e autores. 

Atualizações de versão da Odea. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

13. Aspectos a melhorar na Plataforma. 

 

Quadro 20 – Respostas questão 13. 

Respostas 

Talvez na interface colocar recursos visuais 

Implementação de Agentes Inteligentes. 

Revisitar a jornada e a experiência do usuário. Compreender os comportamentos que levam alguém 

a contribuir com seus objetos e a colaborar nos objetos de outros seja modificando ou comentando. 

Possível integração com plataformas existentes desde repositórios que já possuem objetos (em vez 

de concorrer, integrar), até mídias sociais diversas para aproveitar as redes sociais já existentes na 
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disseminação. (botões de compartilhamento no WhatsApp e outras redes seria o começo). Ver se 

o termo ideal seja versão, pois dá a ideia de que a versão original é desatualizada, quando as vezes 

uma alteração pode ocorrem com fins de contextualizar o objeto em algum contexto específico. 

No Creative Commons o termo é derivações, e elas não costumam ser numéricas porque são 

orgânicas. Pode acontecer ao mesmo tempo para lateral. Pensar em alguma forma de "rodar" os 

objetos pela plataforma. Muitos professores podem não saber como hospedar um objeto em outros 

lugares, ou os AVEAs podem ser bloqueados. Se rodarem pela plataforma como visualização em 

todos os formatos, é possível indicar apenas os links aos alunos (estudar se é válido). Um ambiente 

no estilo de portfólio pode incentivar contribuições ao trazer a funcionalidade de mostrar "o que 

eu ando produzindo", tudo em um mesmo lugar (similares: Behance, Dribble, Carbonmade). 

Mostrar na Home objetos recentes ou mais populares. Especificar o tipo de licença dos objetos ao 

postá-los no site. Recomendo que seja CC BY-SA (do Creative Commons). A promoção do 

aprimoramento dos objetos pode se dar pela incorporação de uma plataforma de aprendizagem 

paralela "Aprenda como modificar esse objeto". Que pode incluir conteúdos sobre criação, edição, 

validação, uso, mediação, etc. Enfim, há vários aspectos de aprimoramento que podem ser feitos, 

importa ver o que é preciso agora para dissertação. Num Doutorado, nos chame para um 

Brainstorming de Jornada e Experiência do Usuário. Pode virar um serviço incrível a partir da sua 

provocação inicial. 

Inserir descritores (em alguns campos não fica claro qual o tipo de conteúdo a inserir e também 

qual o tamanho máximo do texto). Criar tutorial mais detalhado. Parte de textos os digitados 

"desapareceram", talvez tenha sido extrapolado o número máximo de caracteres. 

No momento não tenho sugestão. 

Design. 

Às vezes, penso que preciso dar muitos "cliques" para chegar nos comentários. São eles que me 

fazem acessar o meu ODEA, ou seja, a curiosidade para ver se algum quer interagir comigo. 

Apresentação dos resultados de pesquisa 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

14. Com base na sua experiência de utilização, descreva toda a plataforma em apenas uma 

palavra. 

 

Quadro 21 – Respostas questão 14. 

Respostas 

Amigável 
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Convergência. 

Avanço 

Engenhosa 

É uma excelente ferramenta digital que vem para ajudar a melhor o processo de ensino-

aprendizagem das escolas. PARABÉNS PELA INICITIVA 

Interação. 

promissora 

Acesso 

Fonte: do autor (2020). 
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