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RESUMO 

 

A disponibilização de materiais didáticos para o aprendiz, a qualquer tempo, 
lugar e com qualquer dispositivo, é um tópico de pesquisa em aberto em ambientes 
de Educação Ubíqua. Nestes ambientes, a consciência do contexto do aprendiz 
infere elementos importantes no gerenciamento e na disponibilidade desses 
materiais. Uma estratégia para o desenvolvimento desses materiais consiste em 
manipulá-los como Objetos de Aprendizagem. O LOCAL (Location and Context-
Aware Learning) é um ambiente de Educação Ubíqua de uso local (pequena escala) 
que explora oportunidades educacionais, levando em consideração a mobilidade do 
aprendiz e seu contexto. Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de 
Gerenciamento de Objetos de Aprendizagem para o LOCAL. 
 
 
Palavras-Chave: educação ubíqua, contexto, objetos de aprendizagem e LOCAL. 

 

 

ABSTRACT 

 

The disponibilization of pedagogical resources to learners, any time, 
anywhere, in whatever device, is an open research topic in the context of Ubiquitous 
Learning environments. In these environments, the learners' context awareness 
infers many important questions related to the management and disponibility of these 
pedagogical resources. Learning Objects constitute a strategy for the manipulation of 
said resources. LOCAL (Location and Context Aware Learning) is a small-scale 
ubiquitous learning environment. This environment explores pedagogical 
opportunities, taking into consideration the learner's mobility and physical context. 
This work aims to propose a learning object management model to LOCAL. 
 
 
Keywords: ubiquitous learning, context, Learning Objects and LOCAL. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na medida em que os avanços tecnológicos vêm crescendo de maneira 

exponencial e a mobilidade é uma realidade presente, novos conceitos e tecnologias 

são incorporados ao nosso cotidiano, facilitando a comunicação e troca de 

informações. Nesse escopo, surge a Computação Ubíqua (WEISER, 1991) 

permitindo informação e suporte computacional ao usuário em qualquer espaço e 

tempo de maneira invisível (background).  

A possibilidade de aplicar as tecnologias da Computação Ubíqua para apoiar 

a aprendizagem abriu uma nova área de pesquisa chamada de Educação Ubíqua 

(Ubiquitous Learning) (OGATA, 2004), (ROGERS, 2005), (BARBOSA, 2005). Esta 

consiste em um modelo computacional que suporta processos educacionais em 

qualquer lugar e tempo, de forma integrada ao contexto, tanto virtual quanto real, do 

aprendiz.  

Na Educação Ubíqua, a utilização dos recursos da computação móvel por 

parte do aprendiz acontece aliada a sua capacidade de percepção dos elementos de 

contexto que estão a sua volta caracterizando a ciência do contexto. Dey (1999) 

define contexto como sendo qualquer informação que pode caracterizar a situação 

de uma entidade, podendo esta ser uma pessoa, um lugar ou um objeto que é 

relevante para a interação entre o usuário e uma aplicação. 

Um dos tópicos de pesquisa em aberto na educação ubíqua, consiste na 

disponibilidade de materiais didáticos para o aprendiz. Nesse caso, a ciência do 

contexto do aprendiz infere elementos importantes no gerenciamento e na 

disponibilidade desses materiais, visto que permite identificar elementos como: 

localização, dispositivo, perfil do aprendiz e etc. Uma estratégia para o 

desenvolvimento desses materiais são os Objetos de Aprendizagem. (Learning 

Objects) - OA (IEEE/LTSC/LOM, 2002) definidos como qualquer recurso digital ou 
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não digital que possa ser usado no processo de ensino e de aprendizagem. Os OAs 

podem ser representados através de padrões, conforme será descrito no capítulo 2.  

Atualmente alguns ambientes de Educação Ubíqua estão sendo propostos, 

(BARBOSA, 2005), (BARBOSA, 2006), (BARBOSA, 2006a), (BARBOSA, 2007). 

Dentre estes, este trabalho destaca o LOCAL (Location and Context-Aware 

Learning) (BARBOSA, 2006), (BARBOSA, 2006a) um ambiente de Educação 

Ubíqua para uso local (pequena escala), caracterizada por uma limitação geográfica. 

O LOCAL acompanha a mobilidade do aprendiz baseado em sua localização física, 

explorando oportunidades educacionais em contextos específicos. Este possui em 

sua atual arquitetura um sistema de gerenciamento de OA limitado, baseado no 

padrão LOM, onde não é possível consultar e disponibilizar OA de outros 

repositórios, nem realizar uma gerencia mais eficiente.  Um modelo efetivo de 

disponibilização de OA ao aprendiz se faz necessário para que o LOCAL possa ser 

efetivamente utilizado no apoio ao ensino e a aprendizagem.  

Diante disto, este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de 

Gerenciamento de Objetos de Aprendizagem. 

1.1 Motivação 

O ensino aliado aos recursos tecnológicos vem proporcionando novas 

alternativas que podem contribuir para o enriquecimento tanto do aprendiz quanto do 

educador. Seguindo esta linha, a utilização de OA auxiliando no processo de 

aprendizagem com uso de dispositivos móveis é um desafio inovador. É fato que 

toda inovação precede de aceitação e neste caso, trabalhamos com uma quebra de 

paradigmas, onde, é possível explorar novas modalidades de ensino.  

1.2 Problemas de Pesquisa 

O GOAL foi desenvolvido para ser integrado a um modelo já existente e por 

conta disto levou em consideração algumas limitações já existentes. 
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Na medida em que este trabalho foi sendo desenvolvido, seus problemas 

foram amadurecendo de forma que é possível destacar:  

• Como integrar o LOCAL e o GOAL a fim de fazer um usufruir das 

potencialidades do outro? 

• Como acessar repositórios de diferentes padrões utilizando o modelo GOAL? 

• Como disponibilizar os OAs vindos de outros repositórios através do LOCAL? 

1.3 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo modelar e desenvolver um Gerenciador de 

OA para o LOCAL denominado GOAL, que possui a capacidade de manipular 

metadados através de um dispositivo móvel.  

Destacam-se como objetivos específicos deste modelo: 

• Apresentação do estudo de gerenciamento de conteúdos em ambientes de 

educação ubíqua, bem como seu comportamento em relação à ciência de 

contexto; 

• Demonstração do modelo de Objetos de Aprendizagem para o LOCAL; 

• Apresentação da modelagem do GOAL; 

• Apresentação do desenvolvimento do GOAL; 

• Demonstração da Integração do GOAL aos demais módulos operacionais do 

LOCAL; 

• Avaliação do modelo por usuários, baseados na usabilidade do mesmo. 

1.4 Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa aqui apresentada possui natureza aplicada, abordando o 

problema de forma qualitativa, utilizando o método de estudo de caso como forma de 

avaliação do trabalho desenvolvido. Este trabalho caracteriza-se como pesquisa 

aplicada. A metodologia do trabalho envolveu etapas referentes ao estudo 

referencial teórico, um modelo de ambiente, uma prototipação do sistema, a 
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avaliação a partir de um estudo de caso, a aplicação de um questionário e uma 

análise de resultados. O estudo referencial teórico neste trabalho tem foco em 

ambientes de educação ubíqua e também na disponibilização de objetos de 

aprendizagem. Dentre os ambientes estudados podemos ressaltar o LOCAL e o 

GlobalEdu. Um por se tratar do modelo a ser integrado pela solução proposta e o 

outro por ser a fonte inspiradora deste trabalho. Após esse estudo foi possível 

desenvolver uma solução que atendesse os requisitos necessários para integrar e 

validar o protótipo. Para a documentação da modelagem foram desenvolvidos 

diagramas UML (Unified Modeling Language) (OMG, 2006), descrevendo as 

principais atribuições do sistema assim como a interação entre o aprendiz e o GOAL. 

A avaliação do protótipo desenvolvido foi realizada através de um cenário pré-

estabelecido, onde um grupo de dez (10) sujeitos utilizou o sistema executando 

tarefas relacionadas aos OAs. Após a execução desse cenário, cada aprendiz 

envolvido deverá responder um questionário misto (questões abertas e fechadas) 

que visa avaliar a usabilidade da solução. 

1.5 Organização do Texto 

Além da apresentação do presente Capítulo, este trabalho está organizado da 

seguinte forma:  

CAPÍTULO 2: Esclarecimento das definições sobre Objetos de Aprendizagem, 

suas classificações, padrões e usabilidade.  

CAPÍTULO 3: Abordagem da apresentação do modelo de educação ubíqua 

LOCAL, suas definições, módulos, arquitetura e vantagens de sua utilização.   

CAPÍTULO 4: Apresentação do modelo proposto pelo trabalho, sua 

modelagem e as categorias de OA utilizadas por ele.  

CAPÍTULO 5: Descrição da implementação do GOAL, sua integração ao 

LOCAL, arquitetura, funcionamento e avaliação realizada no modelo.  

CAPÍTULO 6: Apresentação de trabalhos relacionados, comparando-os com o 

modelo proposto. 

CAPÍTULO 7: Descrições das considerações finais da monografia e trabalhos 

futuros. 
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2 OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Em busca da otimização de esforços na criação de materiais educacionais 

que por sua vez demandam grandes investimentos em recursos humanos e 

financeiros, foi construída uma estratégia conhecida como Objetos de Aprendizagem 

- OA (IEEE/LTSC/LOM, 2002), baseando-se na hipótese que é possível criar 

pequenos “pedaços” de material instrucional e organizá-los de forma a permitir sua 

reusabilidade. Segundo Tarouco (2003), OAs são definidos como qualquer recurso 

digital ou não digital que possa ser usado no processo de aprendizagem. Nunes 

(2003) também conceitua OA como qualquer recurso digital que possa ser 

reutilizado e ajude na aprendizagem. Existem ainda vários autores que nomeiam 

estes recursos educacionais que são citados como: componentes de software 

educacional; conteúdos de objetos compartilháveis (ADL, 2001); objetos de 

conhecimento (MERRIL, 2001); e  objetos educacionais (SPHORER, 2001). É 

possível identificar como exemplos de OAs: Vídeos sincronizados com material de 

apresentação; Vídeos com demonstrações e/ou simulações; CBT – Computer Based 

Training (ToolBook); WBT – Web Based Training (Director, Flash, etc); Material 

interativo. 

As definições e conceitos sobre objetos de aprendizagem são assuntos muito 

debatidos. O autor mais referenciado sobre o tema é Wiley (2000) que os define 

como qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para assistir à aprendizagem 

e distribuídos pela rede, sob demanda, seja esse pequeno ou grande.  Uma outra 

definição é de Muzio (2001) que utiliza o termo objeto de aprendizagem como um 

granular e reutilizável pedaço de informação independente de mídia e termo de 

objeto de comunicação para propósitos instrucionais. Ainda, segundo este autor, os 

objetos de aprendizagem podem ser definidos como objetos de comunicação 
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utilizados para propósitos instrucionais, indo desde mapas e gráficos até 

demonstrações em vídeo e simulações interativas. 

A principal característica dos OA consiste na reutilização, ou seja, na 

possibilidade de ser utilizado por muitas pessoas e em ambientes diversos e 

dispersos. Essa característica é colocada em prática por meio de repositórios, que 

armazenam os objetos de forma lógica, permitindo sua localização com base em 

metadados, isto é, na sua categorização, que poderá ser por temas, por nível de 

dificuldade, por autor ou por relação com outros objetos.  

Interoperabilidade, acessibilidade, durabilidade, agregação e interação são 

características importantes em OA. A interoperabilidade acontece quando se torna 

possível a comunicação entre OA de diferentes padrões. A acessibilidade por sua 

vez é obtida pelo acesso a um OA de um lugar qualquer. A durabilidade acontece 

quando se torna viável utilizar um OA sem reprojeto ou recodificação, mesmo com a 

mudança da base tecnológica. A agregação e a interação são a capacidade de 

enriquecimento dos OAs através de conteúdo e como estes irão se comportar uns 

com os outros.   

2.1 Padrões de OA 

OAs são descritos segundo padrões denominados Metadados (termo 

genérico para descrever características comuns entre diferentes documentos). Estes 

são padronizados, independente de sistema, com o propósito de facilitar a busca, 

avaliação, aquisição e uso dos OA (TAROUCO, 2003). Existem vários padrões de 

metadados, tais como: DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) (DCMI, 2005), IMS 

(Instructional Management System) (IMS, 2005), SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) (ADL, 2004) e LOM (Learning Object Metadata) (IEEE/LTSC/LOM, 

2002). Este trabalho destaca os dois últimos modelos de padronização, visto que 

são os modelos mais utilizados atualmente. Além disso, o LOCAL é baseado no 

padrão LOM.  

O LOM tem como objetivo permitir a descrição de objetos de aprendizagem 

atribuindo informações. Algumas características do padrão LOM são:  

1. Especificação sintática e semântica dos metadados através de DTD/XML; 
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2. Definição de um conjunto mínimo de atributos para gerenciamento, 

localização e avaliação dos objetos de aprendizagem;  

3. Disponibilização de atributos que adequadamente descrevem o objeto e as 

características relevantes no processo educacional. 

As descrições de um metadado para OA estão separados em nove (09) 

categorias, sendo elas: 

• General: a categoria geral agrupa informações gerais que descrevem o OA. 

Ex: identificador, descrição, estrutura, idioma, palavra-chave; 

• Life Cycle: a categoria agrupa informações que descrevem as características 

relacionadas ao histórico e estado atual dos OA. Ex: status, versão e papel; 

• Meta Metadata: a categoria agrupa informações para descrever o metadado 

usado para o OA; 

• Technical: a categoria agrupa os requisitos e características técnicas dos OA. 

Ex: formato, tamanho, requisitos de browser e navegação;  

• Educational: a categoria agrupa características educacionais e pedagógicas 

educacionais dos OA. Ex: interatividade, dificuldade, tipo de usuário final; 

• Rights: a categoria agrupa informações referentes às condições de uso do 

produto e propriedade do OA; 

• Relation: a categoria agrupa características do OA em relação a outros 

recursos, ou seja, relacionamentos com outros OA; 

• Annotation: a categoria agrupa informações adicionais sobre OA; 

• Classification: a categoria agrupa informações de diferentes propósitos do 

OA. 
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Figura 1 – Esquema de metadados do padrão LOM. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

Segundo Gomes (2005) o padrão LOM é bastante difundido por servir de 

base para outros padrões como IMS e SCORM. 

O SCORM é um modelo de referência, ou seja, conjunto unificado de 

especificações para a disponibilização de conteúdos e serviços. Dentre essas 

definições estão o modelo de agregação de conteúdo CAM - (Content Aggregation 

Model), o ambiente de execução RTE - (Run-Time Environment) e o modelo para 

seqüência e navegação - SN (Sequencing and Navigation) (Figura 2) para objetos 

de aprendizagem baseados na web. Em outras palavras, o SCORM define os dados 

dos objetos, como eles se relacionam e como executar a navegação de cada um 

deles. Um dos grandes diferenciais para a utilização de SCORM é o fato de seu 

objetivo estar na independência de plataforma na qual os objetos serão utilizados. 

Os recursos educacionais baseados no padrão SCORM são agrupados em pacotes 

que possuem um arquivo com informações de cada um deles (Data Model) que 

padroniza a comunicação entre os pacotes e os sistemas externos de educação a 

distância. Esse modelo de dados tem o objetivo de permitir que diferentes sistemas 

possam processar e manipular as informações provenientes de qualquer SCO 

(Sharable Content Object). Desta forma, o modelo de dados define a comunicação 

entre SCOs e Sistemas de educação a distância de forma inteligível (ADL, 2004). De 
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uma forma geral, SCORM tem como base o padrão LOM, adicionando a este um 

modelo de agregação de objetos educacionais possibilitando um empacotamento 

mais claro de cada contexto de aprendizagem. 

 

Figura 2 – Conjunto de especificações SCORM. 
Fonte: ADL, 2004. 

2.2 Repositórios de OA 

Repositórios, segundo o Glossário IBIC (2005), são sistemas de informação 

que armazenam, preservam, divulgam e dão acesso à produção intelectual de 

comunidades científicas. Incentivam e gerenciam a publicação pelo pesquisador 

(auto-arquivamento), utilizam tecnologia aberta e podem ser acessados por diversos 

provedores de serviços nacionais e internacionais. Segundo Richards (2002), mais 

que armazenar dados, os repositórios de objetos de aprendizagem disponibilizam 

mecanismos que proporcionam a descoberta, troca e reuso de OA. Existem 

repositórios que tratam especificamente de um tipo de informação, onde os objetos 

de aprendizagem são disponibilizados a uma comunidade específica (SHANNON, 

2001). 

O repositório de OA pode ser local (uma só instituição) ou distribuído 

(consórcio de instituições). Existem diversos consórcios de instituições acadêmicas 

organizando repositórios de OA (ADL, 2004). Atualmente, alguns projetos estão 
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sendo desenvolvidos com o objetivo de prover repositórios de objetos de 

aprendizagem (ADL, 2004). Dentre eles podemos destacar:  

• RIVED (Rede Interativa Virtual de Educação) (RIVED, 2007): É um repositório 

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

de OA, que possam auxiliar no desenvolvimento do raciocínio e o 

pensamento crítico dos estudantes. Os conteúdos produzidos pelo RIVED são 

públicos e podem ser acessados através de um sistema de busca, que 

permite visualizar, copiar e comentar os conteúdos publicados; 

• ROSA (Repository of Objects with Semantic Access for E-learning) (PORTO, 

2002): O sistema armazena objetos de aprendizagem, além de um conjunto 

de associações que expõe os relacionamentos que um objeto de 

aprendizagem tem com outro objeto de aprendizagem; 

• MERLOT (Multimedia Educational Repository for Learning and On-line 

Teaching) (MERLOT, 2007): Tendo como principais usuários os professores 

universitários, o MERLOT atende a propósitos como apresentação de aulas e 

de tarefas para os alunos. Seu sistema de revisão por pares é um diferencial, 

comparado a outros repositórios. 

2.3 Considerações sobre o capítulo 

O capítulo apresentou uma estratégia criada para permitir a reusabilidade de 

material instrucional denominada Objetos de Aprendizagem. Os OA são descritos 

conforme padrões. Nesta produção, destaca-se o LOM (IEEE/LTSC/LOM, 2002) e o 

SCORM (ADL, 2004) por sua ampla aceitação e capacidade de serem suportado por 

vários sistemas de suporte ao ensino e a aprendizagem. O espaço físico 

responsável pelo armazenamento destes OA são conhecidos como repositórios 

(IBIC, 2005).  Atualmente alguns projetos de repositórios estão em desenvolvimento 

e entre eles este capítulo apresentou três (03) que são: RIVED (RIVED, 2007), 

ROSA (PORTO, 2002) e MERLOT (MERLOT, 2007). 
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3 MODELO DE EDUCAÇÃO UBÍQUA LOCAL 

O LOCAL (Location and Context-Aware Learning) (BARBOSA, 2006), 

(BARBOSA, 2006a) é um ambiente de Educação Ubíqua que explora oportunidades 

educacionais, levando em consideração a mobilidade do aprendiz e seu contexto. 

Em função deste trabalho abordar este modelo, este capítulo apresenta 

brevemente suas principais funções. A descrição do LOCAL está baseada na 

referencia (BARBOSA, 2007). 

3.1 Arquitetura do LOCAL 

A arquitetura do LOCAL, conforme Figura 3, apresenta um conjunto com seis 

(06) subsistemas.  

 
Figura 3 – A arquitetura do LOCAL. 
Fonte: BARBOSA, 2006 
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3.1.1 Assistente Pessoal e Sistema de Localização 

 O LOCAL possui um Assistente Pessoal (AP), um módulo que acompanha o 

usuário no seu dispositivo móvel. O AP possui as seguintes funcionalidades: suporte 

à autenticação do usuário, ou seja, seu ingresso no LOCAL; armazenamento das 

informações persistentes do perfil; suporte ao sistema de localização, permitindo o 

desligamento do mesmo se for de interesse do usuário; suporte ao recebimento de 

avisos oriundos do sistema de mensagens.  

O sistema de localização do LOCAL é baseado em uma arquitetura genérica 

que suporta diferentes técnicas para determinação da posição física de um usuário. 

O sistema vincula informações de localização física com nomes simbólicos 

(contextos), permitindo o mapeamento em tempo real do deslocamento de um 

dispositivo móvel. O usuário autoriza sua localização através do AP e, desde então, 

o LOCAL registra todas as suas mudanças de contexto, inclusive com o horário de 

entrada e saída. As informações de perfil, aliadas às informações dos contextos, são 

usadas no processo de ensino e de aprendizagem. 

3.1.2 Objetos de Aprendizagem 

O modelo de educação ubíqua LOCAL disponibiliza seus objetos de 

aprendizagem levando em consideração as oportunidades educacionais, que 

aparecem de acordo com o deslocamento do usuário, conforme Figura 4. O sistema 

de localização informa para o tutor, o contexto onde está o usuário (passo 1). O tutor 

usa essa informação, aliada ao perfil do usuário, para determinação dos objetos 

relevantes no contexto (passo 2). Os objetos são encaminhados para o usuário 

(passo 3). Este processo pode ser induzido por dois eventos: (1) a mudança de 

contexto do usuário ou (2) a inserção de novo material no repositório de objetos 

(neste caso, apenas os últimos dois passos são executados).  
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Figura 4 – Gerenciamento de OA no LOCAL. 
Fonte: BARBOSA, 2007 

3.1.3 Perfis de Usuários 

O LOCAL usa o modelo PAPI. A escolha foi baseada em duas características 

do padrão: (1) flexibilidade – o PAPI pode ser estendido e todos os seus 

componentes são opcionais; (2) modularidade – os campos do perfil podem ser 

tratados de forma separada, permitindo que parte do perfil esteja sempre no 

Assistente Pessoal e outra parte seja vinculada aos contextos visitados (perfil 

contextualizado). 

3.1.4 Tutor 

O tutor funciona como um motor para o LOCAL onde reúne informações do 

perfil e localização para inferir oportunidades de ensino e aprendizagem. Ele pode 

trabalhar de duas maneiras: (1) envio de objetos de aprendizagem e (2) estímulo à 

interação entre usuários. Os usuários podem criar vínculos entre si, isso ocorre de 
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duas maneiras: (1) similaridade: o Tutor encontra usuários com interesses similares 

no mesmo contexto e estimula sua interação; (2) complementaridade: o Tutor 

encontra usuários que possuem interesses complementares. 

3.1.5 Sistema de Comunicação 

O Sistema de envio de mensagens é uma funcionalidade controlada pelo 

tutor, onde notifica os usuários através de mensagens textuais. Essas notificações 

são enviadas de acordo com perfis, objetos educacionais e dados de localização e 

de eventos. Os seguintes serviços são suportados: (1) envio de mensagens para um 

usuário específico, onde quer que este esteja; (2) envio de mensagens para um 

contexto específico (todos aqueles que estiverem presentes em tal contexto 

recebem a notificação); (3) envio de mensagens para um usuário, mas somente se 

este estiver em um determinado contexto. As mensagens também possuem as 

seguintes propriedades: (1) data e hora de envio e (2) data de expiração, 

determinando um intervalo de tempo dentro do qual a mensagem é válida. 

3.2 Outros ambientes 

Elena (ELENA, 2004) é uma rede de serviços para disponibilizar OA e 

recomendação de recursos educacionais pela Web. Este modelo possui um 

assistente pessoal conhecido como PLA (Personal Learning Assistent) para auxiliar 

na pesquisa do OA de acordo com o perfil. A rede conecta repositórios que são 

chamados por ela de nodos educacionais e sua interoperabilidade acontece por 

meio de peer-to-peer. O modelo segue o padrão LOM (IEEE/LTSC/LOM, 2002) e 

Dublin Core (DUBLIN, 2005). 

SeLeNe (SELENE, 2004) oferece acesso a Objetos de Aprendizagem pela 

web com base no modelo do aluno (perfil). Ele liga repositórios de OA através de 

peer-to-peer. O SeLeNe é baseado no padrão LOM e necessita de um mínimo de 

informações para consultar um metadado. O modelo possui uma arquitetura que 

permite usuários compartilhar serviços, recursos e dados, além de possibilitar a 
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configuração da indicação de avisos sobre OA que estejam disponíveis em algum 

dos repositórios da rede para ele. 

O GlobalEdu (Barbosa, 2005), (Barbosa, 2006) é um ambiente orientado à 

ciência de contexto com foco em suporte a aprendizagem em larga escala, 

considerando vários contextos distribuídos com interoperabilidade de repositórios. O 

modelo é capaz de identificar e disponibilizar objetos conforme o perfil do aprendiz, 

se utilizando de informações referentes ao modelo do aprendiz e seu contexto. O 

modelo é focado no padrão LOM. Este ambiente possui um módulo de 

Gerenciamento de OA que serviu de fonte inspiradora para este trabalho. 

3.3 Considerações sobre o capítulo 

O capítulo descreveu o LOCAL (Location and Context-Aware Learning) 

(BARBOSA, 2007) é um ambiente de educação ubíqua que explora oportunidades 

educacionais baseando-se em sua localização física do aprendiz. Este modelo 

possui uma arquitetura composta de seis (06) subsistemas e foi baseado no padrão 

LOM para descrever seus metadados. O modelo proposto por este trabalho levou 

em consideração a proposta apresentada pelo LOCAL e os ganhos significativos 

que a integração entre os dois modelos pode gerar. O sucesso dessa integração 

será mensurado de acordo com os resultados obtidos pela utilização da ferramenta 

por um grupo de pessoas. Além do LOCAL, este capítulo destacou outras propostas 

(Elena, SeLeNe e GlobalEdu) que serviram como comparativo para o modelo GOAL.  
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4 MODELO GOAL 

O objetivo do modelo proposto é o desenvolvimento de um protótipo para ser 

integrado ao ambiente LOCAL. O GOAL será o responsável por toda manipulação 

de metadados pertinentes ao LOCAL, sendo desta forma, parte fundamental da 

nova arquitetura gerada com essa integração. 

4.1 Escopo do Trabalho 

O GOAL consiste em um gerenciador de OA adaptado ao modelo LOCAL 

com a capacidade de disponibilizar conteúdo para ser manipulado através de 

dispositivos móveis. O conteúdo pode estar alocado tanto em seu repositório local 

quanto em repositórios externos, podendo desta forma estar em outros padrões 

(Limites de Escopo). Este modelo tem como principais elementos: 

• Especificação de metadados baseado no padrão LOM;  

• Troca de informações através de DTD/XML; 

• Gerenciamento de OA utilizando WebService; 

• Acesso a repositórios externos;  

• Apresentação de OA adaptados ao dispositivo móvel, entre outras.  

O GOAL deve se comunicar com os demais módulos do LOCAL para obter 

informações sobre cada aprendiz e o contexto onde ele se encontra. 

Os materiais do GOAL podem ser ou não recomendados pelo sistema 

LOCAL, mais especificamente pelo assistente pessoal (AP) dependendo assim da 

vontade do aprendiz. O modelo proposto é baseado no padrão LOM 
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(IEEE/LTSC/LOM, 2002), uma vez que o LOCAL também segue como referência 

este padrão de metadados.  

4.1.1 Requisitos do Escopo 

Para que o Modelo GOAL possa funcionar de maneira correta e assim 

satisfazer o objetivo deste trabalho é preciso seguir alguns requisitos que são: 

• Os OA devem estar cadastrados no repositório local respeitando as 

especificações do modelo; 

• Os OA de outros repositórios (externos) precisam estar dentro dos padrões 

que o modelo estabelece; 

• As informações dos repositórios externos devem estar preenchidas 

corretamente no GOAL;  

• O GOAL deve estar integrado com o modelo LOCAL; 

• Uma vez que LOCAL e GOAL estejam integrados é indispensável que o 

serviço de localização esteja operando corretamente; 

•  O usuário (aprendiz) deve permitir sua localização através do AP; 

• O aprendiz deve configurar o tipo de operabilidade do GOAL (Automático ou 

Manual); 

• O tutor deve enviar, quando necessária, a recomendação de um OA; 

• Quando selecionado o modo operacional manual o aprendiz precisa 

preencher a recomendação e escolher o tipo de consulta.   

4.1.2 Limites do Escopo  

O modelo proposto neste trabalho possui os seguintes limites descritos 

abaixo: 

• O GOAL não processa as informações do perfil do aprendiz, ele somente 

recebe uma recomendação de um OA; 
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• Os padrões específicos que o modelo proposto comporta são: LOM e  

SCORM; 

• A localização do aprendiz é responsabilidade do LOCAL; 

• A transformação de OA para o GOAL só ocorre de OA dos padrões LOM e 

SCORM; 

• O GOAL só pode acessar um repositório externo caso este aceite conexões 

externas. 

4.2 Modelagem do GOAL 

Para modelagem do sistema foram utilizados diagramas UML (OMG, 2006) 

desenvolvidos com o auxílio da ferramenta JUDE versão Community 5.2.1 (JUDE, 

2006).  

 

Figura 5 – Diagrama de caso de uso do modelo GOAL. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

A figura acima (Figura 5) demonstra o diagrama de caso de uso do modelo 

GOAL. Os componentes desta figura estão descritos a seguir: 
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4.2.1 Atores Externos 

• Administrador: Usuário com privilégios sobre todos os blocos do modelo que 

são: o gerenciar lista de repositórios externos (inclusão, alteração, exclusão e 

consulta) e o gerenciar OA (inclusão e exclusão);  

• Tutor: É responsável pela integração entre LOCAL e GOAL, pois por ele 

podem chegar uma ou mais recomendações de OA; 

• Aprendiz: É quem recebe um OA recomendado pelo tutor e processado pelo  

GOAL ou simplesmente solicitado pelo próprio aprendiz. 

4.2.2 Casos de Uso Gerenciar Lista de Repositórios Externos 

Este caso de uso é responsável pela manutenibilidade da lista de repositórios 

externos que serão utilizados pelo modelo quando necessário. O administrador tem 

a incumbência de executar quatro operações: 

• Insere Repositório: Este caso de uso tem por finalidade inserir um novo 

repositório externo; 

• Altera Repositório: O repositório pode ao longo de sua existência sofrer 

alterações tão logo precise e esse caso de uso permite ao administrador 

repassar essas alterações ao GOAL; 

• Consultar Repositório: Este caso de uso fornece a especificação de quantos 

e quais repositórios o modelo possui ao administrador; 

• Excluir Repositório: Este caso de uso permite a exclusão de um repositório 

cujo critério de eliminação fica por conta do administrador. 

4.2.3 Caso de Uso Gerenciar OA 

O caso de uso Gerenciar OA tem como objetivo executar três operações 

sobre os OA: 

• Incluir OA: Este caso de uso permite que o administrador inclua um OA;  
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• Alterar OA: Os OA assim como os repositórios necessitam eventualmente 

de alterações e este caso de uso possibilita uma vida útil prolongada para o 

OA;  

• Excluir OA: Através deste caso de uso o administrador pode excluir um OA. 

4.2.4 Caso de Uso Consulta OA 

Este caso de uso recebe influência de dois atores no modelo GOAL (Tutor e 

Aprendiz). O modelo GOAL possui três tipos de consulta a OA que são: 

• Consulta por Tema Livre: Também conhecida como consulta por palavra – 

chave. É uma consulta que leva em consideração as informações inseridas 

pelo aprendiz. Ela é a consulta default do modelo. 

• Consulta por Categoria: Esta consulta é baseada nas categorias do modelo 

GOAL. O aprendiz pode selecionar uma das categorias e preencher os 

atributos necessários para a consulta;  

• Consulta por Repositório: Na consulta por repositório o aprendiz seleciona 

o repositório para qual deseja consultar os OA. 

A Figura 6 apresenta o comportamento geral das consultas, destacando o 

modo de operabilidade do modelo para tomada de decisão. 

 

Figura 6 – Diagrama de atividade das consultas aos OAs. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 
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4.2.5 Diagrama de Classes GOAL 

Esta subseção tem como objetivo demonstrar o diagrama de classes do 

modelo GOAL (Figura 7) de maneira mais simplificada, ou seja, sem detalhes sobre 

atributos e métodos que serão devidamente descritos no próximo capitulo. 

 

Figura 7 – Diagrama de Classes GOAL Simplificado. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

As classes apresentadas na figura acima são descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classes do modelo GOAL 

Classe Descrição 

WSLOCALObjetoTutor Classe de integração com o LOCAL 

Repositorio Classe Abstrata para Repositório 

RepositorioExterno Classe dos Repositórios Externos 

RepositorioLocal Classe do Repositório Local 

ObjetosAprendizagem Classe dos Objetos de Aprendizagem 

Fonte: Autoria própria, 2008. 

4.3 Arquitetura do GOAL 

A arquitetura do GOAL é composta de três camadas, sendo estas 

representadas na Figura oito (08). 
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• Camada de Configuração de Busca: Esta camada é a interface entre o 

GOAL e o usuário, onde este decide se vai receber ou não uma 

recomendação para consulta a um OA do tutor (automática e manual 

respectivamente);  

• Camada de Operações: É responsável pelas operações que serão 

realizadas no GOAL, tanto nos OA quanto na lista de repositórios. Cada 

processo contido nesta camada é executado de acordo com as permissões 

de cada indivíduo no modelo. A inclusão e a exclusão são operações 

realizadas somente pelos administradores, já a consulta pode ser realizada 

por todos os níveis de usuários;  

• Camada de Suporte as Operações: Esta camada é responsável pelo 

armazenamento (local físico) tanto dos OAs quanto das listas de repositórios 

externos. 

 
Figura 8 – Visão da arquitetura interna do modelo GOAL. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

4.4 Categorias dos OA no GOAL 

O GOAL, utilizando como base o modelo de especificações existentes no 

LOCAL, irá trabalhar com cinco categorias para descrever seus metadados (Tabela 

1). A utilização da totalidade das categorias do metadados é opcional, ou seja, uma 
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estrutura de metadados em conformidade com a norma pode não conter todos os 

atributos (IEEE/LTSC/LOM, 2002). 

 Tabela 2 – Categorias dos OA no modelo GOAL 

 

Fonte: Autoria própria, 2008. 

Geral: agrupa informações gerais que descrevem o objeto. A categoria 

suporta os seguintes itens:  

• IdGeral – identificação única do objeto;  

• Titulo – nome do objeto; 

• Linguagem – idioma utilizado na sua criação; 

• Descricao – descrição textual do conteúdo;  

• Palavra-Chave – palavra(s)-chave descrevendo o tema do objeto; 

• Estrutura – organização do objeto (atômico, coleção, rede, hierárquico ou 

linear); 

• NivelAgregacao – indica o nível de agregação do objeto; 

• DataAlteracao – descreve a data de modificação de um objeto.  
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Tecnico: agrupa informações que descrevem os requisitos técnicos do 

objeto. Pode indicar o programa necessário para acessar determinado objeto. A 

categoria suporta os seguintes itens:  

• IdTecnico – o identificador único da tabela tecnico do objeto; 

• Formato – o formato do objeto;  

• Tamanho – o tamanho em bytes;  

• Localizacao – local físico onde está o objeto (pode ser uma URL na Web); 

• Tipo – tecnologia necessária para uso do objeto (por exemplo, um navegador 

web);  

• Nome – nome da tecnologia usada (por exemplo, qual navegador);  

• TempoDuracao – tempo de duração (utilizado para sons, vídeos e 

animações); 

• DataInclusao – Data em que o objeto foi incluído. 

Educacional: agrupa as características educacionais e pedagógicas do 

objeto. Nesta categoria, os seguintes itens são utilizados:  

• IdEducacional – identificador único da tabela educacional; 

• TipoInteratividade – modo predominante de aprendizagem (ativa, expositiva 

ou mista); 

• TipoRecursoEducacional – tipo específico do objeto (por  exemplo, conteúdo, 

exercício, resumo, trabalho em grupo, trabalho individual);  

• NivelInteratividade – grau de interatividade (muito baixo, baixo, médio, alto, 

muito alto);  

• Usuariofinal – tipo de usuário para o qual foi desenvolvido o objeto (professor, 

aluno, geral);  

• AmbienteUtilizacao – local onde será utilizado o objeto; 

• FaixaEtaria – idade prevista para o usuário; 

• DescricaoCompetencias – descreve as competências e habilidades 

suportadas pelo objeto. Um objeto pode desenvolver uma ou várias 

competências. Estas estão associadas a uma ou várias habilidades, sendo 

que uma habilidade pode estar incluída em mais de uma competência. Isto vai 

depender da granulosidade do objeto (Estrutura e NivelAgregacao na 

categoria Geral). 
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Direitos: agrupa os direitos de propriedade intelectual e as condições de uso 

do objeto. Os seguintes atributos são utilizados:  

• IdDireitos – identificador único da tabela direitos; 

• Custo – se a utilização do objeto requer pagamento; 

• DireitosAutorais – se há restrições de direito autoral para o uso do objeto;  

• Restricoes – comentários sobre as condições de uso. 

Relacoes: suporta a descrição de relacionamentos entre os objetos de 

aprendizagem permitindo, por exemplo, a definição de pré-requisitos entre objetos. 

Os seguintes elementos compõem a categoria:  

• IdRelacoes – identificador único da tabela relacoes; 

• TipoRelacionamentoRecurso – natureza do relacionamento entre o objeto 

descrito e outro objeto indicado pelo atributo DescricaoRelacionamento (são 

usados valores predefinidos); 

DescricaoRelacionamento – conjunto de elementos que descreve e identifica 

o objeto referenciado, permitindo o acesso ao objeto descrito no relacionamento. 

4.5  Considerações sobre o capítulo 

Este capítulo apresentou o modelo GOAL, suas restrições e limites. Foram 

descritas detalhadamente todas as funcionalidades previstas pelo modelo 

(modelagem) e que atores interagem com cada uma delas. A arquitetura do GOAL 

foi detalhada, assim como cada uma das camadas que a compõem. Além disso, o 

GOAL expôs o padrão que utilizou para descrever seus metadados e quais foram as 

categorias escolhidas por ele.  
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO GOAL 

Este capítulo tem como objetivo descrever as soluções de implementação do 

GOAL. 

5.1 Integração LOCAL/GOAL 

Pensando na integração de ambos os modelos, a ferramenta adotada para o 

desenvolvimento do GOAL foi o Microsoft Visual Studio 2005 com a linguagem C-

Sharp (C#). Os serviços do GOAL estão disponíveis no formato de WebService 

(Figura 16).   

De acordo com o que foi visto no capítulo 3, a organização do LOCAL em 

subsistemas faz com que seja possível a integração de mais módulos 

independentes. Conforme apresentado na Figura 9, o GOAL integrará a atual 

arquitetura do LOCAL, substituindo o subsistema Objetos de Aprendizagem, 

mantendo desta maneira o restante da arquitetura já existente. 
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Figura 9 – GOAL integrado ao LOCAL. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

5.2 Funcionamento do modelo GOAL 

O funcionamento do GOAL está diretamente atrelado ao tutor. O aprendiz que 

utiliza o LOCAL tem como opção a configuração do modo de operabilidade do 

GOAL, podendo ativar a alternativa que mais lhe atenda. São elas:  

• GOAL modo Automático: Esta opção trabalha sob demanda, ou seja, o tutor 

envia uma recomendação de um OA apropriado ao perfil do aprendiz que está 

usando o LOCAL. O GOAL por sua vez dispara uma pesquisa em seu 

repositório local testando a existência de um OA que satisfaça o critério 

exigido. Caso a pesquisa não obtenha sucesso em seu repositório local, o 

GOAL então dispara uma segunda pesquisa direcionada a Lista de 

Repositórios Externos que se encontram devidamente alocados no modelo 

(Figura 9). Logo, se existir um OA em outro repositório que satisfaça os 

critérios de pesquisa, o aprendiz recebe uma notificação que um OA está 

disponível para ele. Caso ele aceite, os dados do OA serão disponibilizados 

através do AP (Figura 11). 

• GOAL modo Manual: Neste modo a procura de um OA não se restringe ao 

perfil do aprendiz. A consulta manual leva em consideração a recomendação 
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que o aprendiz está preenchendo. Esta segue o mesmo formato do modo 

automático, ou seja, quando o OA é localizado o aprendiz recebe a 

notificação que ele está disponível para ser utilizado. 

 

 

Figura 10 – GOAL operando em modo automático. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

 

Figura 11 – GOAL Apresentando um objeto recebido. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

O GOAL, conforme já citado anteriormente, possibilita que o aprendiz 

manipule objetos de aprendizagem ou repositórios externos de acordo com sua 
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necessidade (Limite Escopo). Para ter acesso a essas funcionalidades é necessário 

clicar no botão “Operações” (Figura 11). 

 

 

Figura 12 – Tela de manipulação de OA. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

 

Figura 13 – Tela de manipulação de repositórios externos. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 
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5.3 Leitura e transformação de outros padrões para o modelo GOAL 

A Figura 14 apresenta o funcionamento da leitura dos OA que estão alocados 

fora do repositório local do GOAL. 

 

 

Figura 14 – Arquitetura da leitura de OA de outros Repositórios. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

Para o uso de repositórios externos, é necessário utilizar um mecanismo de 

comunicação entre o modelo e os outros repositórios. A solução adotada foi o uso 

de WebService. O WebService (Figura 16) por sua vez possui um arquivo de 

configuração (Web.Config) que é o responsável por estabelecer a conexão com a 

base de dados externa (Figura 15).  

 

Figura 15 – Arquivo de Configuração para conexão de base externa. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 
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Após a localização e o acesso ao repositório externo, se inicia o processo de 

importação de OA. Conforme dito anteriormente, existe a possibilidade do aprendiz 

apenas visualizar o objeto. A importação do OA é possível por meio de uma leitura. 

O GOAL tem como diferencial a opção de gravar apenas uma referência 

(Localização e Marca de OA externo) ao OA e não o objeto em sua totalidade, sendo 

assim armazenado e rotulado como OA externo. 

 

Figura 16 – Funcionalidades do GOAL via WebService. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

5.3.1 Exemplo de leitura de um repositório externo 

Logo a baixo é apresentada uma seqüência de passos utilizada pelo modelo 

para a leitura de um OA alocado em um repositório externo denominado “Engenharia 

da Computação” que possui padrão SCORM. Os passos executados pelo modelo 

são:  

1. Através do arquivo Web.Config com as informações de Server, Database, uid 

e pwd a conexão é estabelecida; 

2. Ao ter acesso ao banco Engenharia da Computação, a consulta de objetos 

externos é chamada; 
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3. Com base no mapeamento de tabelas (APÊNDICE D) os campos do OA 

correspondentes ao modelo GOAL são selecionados e exibidos no dispositivo 

móvel; 

4. Ao exibir as informações o usuário é questionado se deseja inserir o OA na 

base no GOAL; 

5. O OA quando inserido de uma base externa recebe um rótulo de OA externo.  

É justo salientar que o mapeamento de tabelas entre os modelos 

mencionados acima é bastante complexo, um exemplo e o padrão SCORM que 

possui um grande numero de informações das quais não se fazem necessárias ao 

modelo GOAL. 

5.4 Avaliação do Modelo GOAL 

Se faz necessária uma avaliação da usabilidade do modelo GOAL, onde 

através de um questionário será possível mensurar o quanto o GOAL foi eficiente e 

coerente em disponibilizar determinados OA, fruto de uma requisição feita pelo tutor 

ou pelo próprio aprendiz.  

É importante salientar que a avaliação proposta neste modelo se limita ao 

GOAL e não se o sistema auxiliou para o aprendizado através do uso do mesmo. 

5.4.1 Cenário e descrição da avaliação 

O cenário escolhido para a avaliação fica situado na Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (Unisinos) e é composto por nove (09) salas, onde estão instaladas 

quatro (04) antenas WiFi Cisco Aironet 1100. As antenas, conforme visto 

anteriormente, captam a localização do aprendiz de posse do dispositivo móvel (Ipaq 

4700). Nesse espaço físico estão sediados o MobiLab (LOCAL, 2006) e a 

comunidade acadêmica onde o protótipo está sendo utilizado. 

 



 45 

 

Figura 17 – Cenário de avaliação do GOAL. 
Fonte: (BARBOSA, 2007). 

A avaliação envolveu um grupo de dez (10) sujeitos, que após a utilização do 

ambiente, responderam a um questionário. Os seguintes passos foram realizados: 

• Cada usuário recebeu um Ipaq 4700, com o qual acessou o ambiente; 

•  Todos os usuários seguiram instruções para configurar o modo de 

operabilidade do GOAL; 

• Na medida em que o tempo foi passando os usuários foram interagindo com o 

GOAL, explorando as funcionalidades do modelo. 

O questionário possuía perguntas relacionadas a experiência na utilização do 

GOAL, onde as respostas deveriam estar em uma escala entre 1 (muito fraco) e 5 

(excelente). A analise dos resultados foi organizada e exibida em gráficos.  

O questionário aplicado pode ser consultado no ANEXO 1. 

5.4.2 Análise dos resultados 

Foram gerados gráficos representativos de um conjunto de questões 

(APÊNDICE E) aplicado a um grupo de pessoas. Cada gráfico representa o 

resultado de uma questão. 

O Gráfico 1 avaliou a interface do GOAL, ou seja, se a apresentação dos 

objetos de aprendizagem está sendo executada de maneira correta.  
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A apresentação dos objetos de aprendizagem no dispositivo ?
0%

0%

10%

50%

40%
1 Muito Fraco

2 Fraco

3 Satisfatório

4 Bom

5 Excelente

 

Gráfico 1 Resultado da questão 3. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

Os resultados apresentados no gráfico acima indicam uma aceitação 

satisfatória por 10% dos aprendizes. Além disso, 50% dos aprendizes responderam 

bom e os outros 40% considerou a apresentação dos OA excelente. Considerando 

as limitações dos dispositivos móveis, esse resultado indica uma boa usabilidade.    

O Gráfico 2 avaliou o tempo de resposta entre a solicitação do objeto de 

aprendizagem e o recebimento do mesmo no dispositivo. 

A velocidade de retorno do objeto solicitado ?

0%

0%

0%

50%50%

1 Muito Fraco

2 Fraco

3 Satisfatório

4 Bom

5 Excelente

 

Gráfico 2 Resultado da questão 5. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

A partir do Gráfico 2 foi possível perceber se o tempo de resposta do GOAL 

estava dentro do esperado por seus utilizadores. Para 50% dos aprendizes o tempo 
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de retorno foi considerado excelente, enquanto para os outros 50% ele foi avaliado 

como bom. 

Outro aspecto analisado por esta avaliação diz respeito ao funcionamento de 

todas as operações previstas pelo modelo, tanto em OA quanto em repositórios.  

As funcionalidades propostas em sua totalidade ?

0%

0%

0%

60%

40%
1 Muito Fraco

2 Fraco

3 Satisfatório

4 Bom

5 Excelente

 

Gráfico 3 Resultado da questão 8. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

O Gráfico 3 apresentou um percentual onde 40% dos aprendizes 

responderam como excelente o funcionamento do GOAL e outros 60% como bom. 

5.5 Considerações sobre o capítulo 

Este capítulo apresentou a solução adotada para a implementação e 

integração do modelo GOAL, bem todos os itens de seu escopo. As classes 

utilizadas pela solução estão descritas, assim como seus métodos. O capítulo 

apresentou o cenário onde ocorreram as avaliações e os recursos utilizados para tal.  

O resultado das avaliações foi exposto através de gráficos, onde é possível 

mensurar o impacto deste trabalho e as direções que o mesmo pode tomar.  
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6 TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo tem por finalidade apresentar um comparativo entre outras 

propostas semelhantes ao GOAL (Elena, SeLeNe e GlobalEdu), destacando suas 

características, padrões utilizados e outros itens que possam de alguma maneira 

diferenciá-los.  

6.1 Análise comparativa dos ambientes 

A Tabela 3 apresenta aspectos comparativos entre os modelos estudados e o 

GOAL. 

Tabela 3 – Comparativo entre os modelos  
 

Funcionalidade 
 

 

Elena 
 

SeLeNe 
 

GlobalEdu 
 

GOAL 

 
Padrão de 
metadados 

 

 
LOM e Dublin 

Core 

 
LOM 

 
LOM 

 
LOM e 
SCORM 

 
Recomendação 

de recursos 
educacionais 

 

 
O PLA, através 
do serviço 
recommendation 

service. 

 
Através do 
serviço Trails-

adaptation 
que adiciona 
interesses do 
aprendiz nas 
consultas. 

 
Através do 
Agente 
Pedagógico, 
informações 
de contexto e 
OA conforme 
perfil do 
aprendiz. 
 
 

 
Através do 
Assistente 
Pessoal do 
LOCAL.  
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Funcionalidade 
 

 

Elena 
 

SeLeNe 
 

GlobalEdu 
 

GOAL 

 
Suporte à 

adaptabilidade 
 

 
Dispositivo e 
conteúdo 
conforme perfil 
do aprendiz. 

 
Dispositivo e 
conteúdo 
conforme 
perfil do 
aprendiz. 

 
Contexto 
físico, 
contexto 
social e 
conteúdo 
conforme 
perfil do 
aprendiz. 
 

 
Localização 
física e 
conteúdo 
conforme 
contexto e 
perfil do 
aprendiz. 

 
Acesso à OA 

em outros 
repositórios 

 

 
Sim, por P2P 

 
Sim, por P2P 

 
Sim, desde 
que este faça 
parte da rede 
do 
GlobalEdu. 
 

 
Sim, por 
WebService. 

 
Ambiente de 

execução 
 

 
Rede P2P 
Edutella. 
 

 
Rede P2P 
SeLeNe. 

 

Middleware 
de suporte à 
execução de 
aplicações da 
computação 
Ubíqua. 
 

 
LOCAL 

6.1.1 Elena X GOAL 

Em comparativo com o GOAL sua principal diferença é o fato deste modelo 

não ser guiado por contexto, ou seja, os OA são recomendados e apresentados ao 

usuário levando em consideração somente seu perfil. 

6.1.2 SeLeNe X GOAL 

A diferença desse modelo e o GOAL é que o primeiro não leva em 

consideração informações de contexto e necessita de uma rede de aprendizagem 

para disponibilizar seu conteúdo. 
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6.1.3 GlobalEdu X GOAL 

A principal diferença entre o modelo neste trabalho e o GlobalEdu é o fato de 

que o modelo GOAL tem como meta a capacidade de disponibilizar OAs em 

pequena escala (limitação geográfica), utilizando-se da localização física do 

aprendiz, aproveitando as potencialidades do LOCAL que também processa as  

informações de objetivos e preferências do aprendiz e que são enviadas ao GOAL 

pelo tutor. 

6.2 Considerações sobre o capítulo 

Neste capítulo foram apresentadas propostas semelhantes ao modelo 

desenvolvido, sempre direcionado ao foco deste trabalho, ou seja, no gerenciamento 

dos Objetos de Aprendizagem. Foram traçados comparativos entre cada um deles e 

o GOAL a fim de apontar os diferenciais deste modelo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho de pesquisa, foram estudadas várias definições e 

conceitos até focar no objetivo principal neste trabalho que é a distribuição de 

material educacional (OA) para dispositivos móveis.  

Levando em consideração toda a fundamentação teórica analisada, foi 

apresentada a proposta de um modelo de gerenciamento de objetos de 

aprendizagem. Em resposta aos objetivos inicialmente vistos por este trabalho é 

possível destacar que todos foram atingidos plenamente. Os problemas de pesquisa 

foram numerados e respondidos conforme apresentado a seguir:  

1. Como integrar o LOCAL e o GOAL a fim de fazer um utilizar os recursos do 

outro? Foi solucionado através da utilização de WebService desenvolvido em 

C#. O módulo tutor foi ligado diretamente ao GOAL possibilitando a troca de 

informações entre ambos. 

2. Como acessar repositórios de diferentes padrões utilizando o modelo GOAL? 

O GOAL através do arquivo Web.Config onde possui os campos Server, 

Database, uid e pwd, estabelece uma conexão e após isso utilizando o 

mapeamento de campos retorna o OA. 

3. Como disponibilizar os OAs vindos de outros repositórios através do LOCAL? 

Os OAs vindos de outros repositórios são  apresentados através do AP, na 

aba “Obj. Apren”, onde constam informações como: Id, Título, Descrição, 

Restrições, Localização e Palavra-Chave.  

Este modelo destacou como principal diferencial, a capacidade de acessar 

diferentes repositórios (distantes fisicamente) e em diferentes padrões (escopo do 

trabalho). A escolha do padrão de metadados utilizado levou em conta o ambiente 

de educação ubíqua ao qual foi acoplado. Este modelo mesmo sendo inicialmente 

projetado para o um ambiente específico (LOCAL), tem a capacidade de ser 
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integrado a outros modelos de educação ubíqua. A integração com outros modelos é 

possível através de uma classe adapter. O adapter tem a capacidade de integrar 

classes incompatíveis, as fazendo trabalhar em conjunto. 

 O GOAL após ter sido prototipado e testado por usuários, aplicou algumas 

melhorias das quais destacamos:  

• Aba de identificação do modelo para que o usuário pudesse perceber o 

modulo GOAL integrado ao LOCAL. 

• Melhor visualização dos OA no dispositivo móvel através de uma 

redistribuição de campos na interface do modelo. 

Embora algumas melhorias já tenham sido realizadas conforme resultados 

obtidos pela avaliação, é uma realidade a necessidade de melhorias a fim de 

atender as expectativas de um ambiente real e assim ser usado em uma escala 

diária, auxiliando tanto o educador, como também o aprendiz no processo de ensino 

e aprendizagem. 

7.1 Contribuições 

Diante do término deste trabalho destacamos como principal contribuição do 

desenvolvimento de um novo módulo para o LOCAL, que por sua vez agora permite 

que os metadados possam ser manipulados de maneira facilitada através do 

dispositivo móvel. A unificação destes modelos faz com que o aprendiz interaja 

diretamente com a ambiente se tornando parte dele no processo educacional. 

7.2 Limitações e dificuldades encontradas 

A principal limitação encontrada por este trabalho foi o fato de somente 

conseguir acessar bases externas ao modelo quando estas permitem esse tipo de 

conexão.  

Dentre as dificuldades encontradas ao longo do processo de desenvolvimento 

destaca-se: 
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1. Adaptação do objeto de aprendizagem ao dispositivo móvel, ou seja, fazer 

com que ele apresente informações necessárias, mesmo estando em um 

equipamento limitado.  

2. Mapeamento dos atributos de cada um dos padrões SCORM e LOM para o 

modelo GOAL. 

7.3 Trabalhos Futuros 

O modelo GOAL que teve seu desenvolvimento na linguagem c# possui 

diversos pontos a serem explorados como trabalhos futuros. Dentre as linhas que 

podem ser seguidas para o futuro deste modelo estão: 

• Adaptação de outros padrões de objetos de aprendizagem. 

• Desenvolvimento do GOAL na plataforma Java. 

• Avaliação do aprendizado gerado com o uso do modelo. 

• Avaliação dos OA no dispositivo móvel.  
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APÊNDICE A – Diagrama de classes detalhado 
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APÊNDICE B –  Modelagem do Banco de Dados BdRepositorioLocal 
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APÊNDICE C – Modelagem do Banco de Dados BdRepositoriosExternos 
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APÊNDICE D – Tabela de mapeamento de padrões 
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APÊNDICE E – Métodos do Gerenciar OA 
 

 
Método: 
 

 
InsertOA 
 

Parâmetros de entrada: Titulo, Descricao, Restricoes, Localizacao, PalavraChave 
 
Retorno: Null 
 
Tipo: Void Descrição: Este método é responsável por inserir um Objeto de Aprendizagem no repositório 

local. 
 

 
Método: 
 

 
UpdateOA 
 

Parâmetros de entrada: Titulo, Descricao, Restricoes, Localizacao, PalavraChave 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por atualizar um Objeto de Aprendizagem no repositório 

local. No entanto, é obrigatório que o usuário faça uma busca, a fim de retornar o objeto que 
deseja alterar. 
 

 
Método: 
 

 
DeleteOA 
 

Parâmetros de entrada: IdObjetoAprendizagem 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por excluir um Objeto de Aprendizagem no repositório 

local. É necessário consultar e retornar as informações do objeto que se deseja excluir. 
 

 
Método: 
 

 
SelectOALocal 
 

Parâmetros de entrada: IdObjetoAprendizagem 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por consultar um Objeto de Aprendizagem no 

repositório local. 
 

 
Método: 
 

 
SelectOALocalPalavraChave 

Parâmetros de entrada: PalavraChave 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por consultar um Objeto de Aprendizagem no 

repositório local pela PalavraChave. 
 

 
Método: 
 

 
SelectOARepositorio 

Parâmetros de entrada: IdRepositorioExterno 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por consultar um Objeto de Aprendizagem em um 

repositório externo. 
 

 
Método: 
 

 
SelectOACategoria 

Parâmetros de entrada: IdOACategoria 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por consultar um Objeto de Aprendizagem no 

repositório pela categoria. 
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APÊNDICE F – Métodos do Gerenciar Repositórios Externos  
 

 
Método: 
 

 
InsertRepositorio 

Parâmetros de entrada: Nome, Descricao, Padrao, Localizacao, Instituicao, TipoObjeto 
 
Retorno: Null 
 
Tipo: Void Descrição: Este método é responsável por inserir um repositório na lista de repositórios. 

 

 
Método: 
 

 
UpdateRepositorio 

Parâmetros de entrada: Nome, Descricao, Padrao, Localizacao, Instituicao, TipoObjeto 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por alterar um repositório na lista de repositórios. No 

entanto, é obrigatório que o usuário faça uma busca, a fim de retornar o repositório que deseja 
alterar. 
 

 
Método: 
 

 
DeleteRepositorio 

Parâmetros: Idrepositorioexterno 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por excluir um repositório da lista de repositórios. É 

necessário consultar e retornar às informações do repositório que se deseja excluir. 

 
Método: 
 

 
SelectRepositorio 

Parâmetros: Idrepositorioexterno 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por consultar um repositório da lista de repositórios. 

 

 
Método: 
 

 
SelectRepositorio_Nome 

Parâmetros: Nome 
 
Retorno: Sucesso ou Não foi possível realizar a operação solicitada. 
 
Tipo: Array Descrição: Este método é responsável por consultar um repositório da lista de repositórios pelo 

nome. 
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APÊNDICE G – Questionário de usabilidade 
 
Qual sua opinião sobre ... 
 
1)...A interface do GOAL no dispositivo móvel? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

2)...As notificações sobre objetos de aprendizagem disponíveis para o usuário? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

3)...A apresentação dos objetos de aprendizagem no dispositivo? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

4)...O objeto apresentado condiz com o que foi solicitado pelo usuário? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

5)...A velocidade de retorno do objeto solicitado? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

6)...A possibilidade de utilização desse sistema em atividades diárias? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

7)...A possibilidade de uso desse sistema em sala de aula? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

8)...As funcionalidades do modelo proposto em sua totalidade? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

9)... A integração LOCAL/GOAL? 
(   ) Muito Fraco (   ) Fraco (   ) Satisfatório (   ) Bom (  ) Excelente 

 

10) Existe a necessidade de melhorias no GOAL... 
 

(   ) Sim, Quais ?__________________________________________________ 

(   ) Não   

 

Observações: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 

Características do Usuário: 
 
(   ) Homem 
(   ) Mulher 
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APÊNDICE H – Gráficos de usabilidade (1 - 3) 
 

A interface do GOAL no dispositivo móvel ?
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1 Muito Fraco

2 Fraco
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4 Bom

5 Excelente

 

Gráfico 4 Resultado da questão 1. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

As notificações sobre objetos de aprendizagem disponíveis para o 
usuário?
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Gráfico 5 Resultado da questão 2. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

O objeto apresentado condiz com o que foi solicitado pelo usuário ?
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Gráfico 6 Resultado da questão 4. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 
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APÊNDICE I – Gráficos de usabilidade (2 - 3) 
 

A possibilidade de utilização desse sistema em atividades diárias ?
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Gráfico 7 Resultado da questão 6. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

A possibilidade de uso desse sistema em sala de aula ?
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Gráfico 8 Resultado da questão 7. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

A integração LOCAL/GOAL ?
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Gráfico 9 Resultado da questão 9. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 
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APÊNDICE J – Gráficos de usabilidade (3 - 3) 
 

Existe a necessidade de melhorias  no GOAL?
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70%

1 Sim

2 Não

 

Gráfico 10 Resultado da questão 10. 
Fonte: Autoria própria, 2008. 

 


