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Abstract. The repositories of learning objects are important tools for building
collaborative knowledge. Through them it is possible to contextualize content to
many subjects. And thus generate knowledge to different audiences of different
levels of knowledge. For this it is necessary that the environment does not create
obstacles to the access of users.

Resumo. Os repositórios de objetos de aprendizagem são importantes ferra-
mentas para a construção do conhecimento colaborativo. Através deles é
possı́vel contextualizar conteúdos de diversas frentes de pesquisa. E assim,
gerar conhecimento para diferentes públicos de nı́veis distintos de conheci-
mento. Para isso, é necessário que o ambiente não gere empecilhos para o
acesso desses usuários.

1. Introdução
A crescente utilização da tecnologia da informação permite que diferentes tipos de

dados sejam compartilhados. Assim, amplas bibliotecas de recursos educacionais estão
disponı́veis através de fontes acadêmicas. O que faz com que nossas expectativas de
ensino e aprendizagem sejam modificadas [?].

De acordo com a Secretaria da Educação à Distância do MEC, os objetos de apren-
dizagem disponibilizados nos repositórios de objetos de aprendizagem podem ser os pro-
tagonistas na melhora da qualidade de ensino das escolas públicas.

Mas para que esse conteúdo educacional seja melhor aproveitado é necessário que
seja acessı́vel e facilmente localizado no repositório por qualquer pessoa, independente
do seu nı́vel de instrução. E deve proporcionar um meio fácil de inserção de novos objetos
de aprendizagem.

Esse projeto tem como o intuito a implementação de um repositório de objetos de
aprendizagem com foco na acessibilidade e usabilidade de seu ambiente.

2. Objetivos
O objetivo desse trabalho é construir um repositório de objetos de aprendizagem

para o GAIA Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade
Estadual de Londrina, com acessibilidade cognitiva e usabilidade para seus usuários, de
forma a tornar-se um novo recurso educacional à instituição.

3. Fundamentação Teórica
Nessa seção serão definidos alguns conceitos necessários para a compreensão

desse traballho.



3.1. Objetos de Aprendizagem

Um objeto de aprendizagem (LO - Learning Object) é uma coleção de materiais
reutilizáveis que são utilizados para aprendizagem, educação e treinamento [6].

Para a Secretaria da Educação à Distância do MEC, um objeto de aprendizagem é
qualquer material que tenha informações para a construção de conhecimento e que possa
ser reutilizado em vários ambientes de aprendizagem.

Esses objetos geram um ambiente de aprendizado rico e flexı́vel, com redução de
tempo de desenvolvimento e menor necessidade de instrutores especialistas [5].

3.2. LCMS

O LCMS (Learning Content Management Systems) são sistemas de gerencia-
mento de armazenamento e acesso à materiais para e-learning [6].

3.3. Repositórios de Objetos de Aprendizagem

Os repositórios de objetos de aprendizagem devem fornecer ambiente favorável
para o armazenamento e fácil acesso aos materiais [6].

Nessa seção serão apresentadas as principais caracterı́sticas de repositórios exis-
tentes.

3.3.1. RIVED

O RIVED (Rede Interativa Virtual de Educação) é um programa da Secretaria da
Educação à Distância do governo brasileiro - SEED.

Esse programa tem como objetivo a produção e disponibilização de conteúdos
pedagógicos, com o intuito de melhorar a aprendizagem das disciplinas da educação
básica e a formação cidadã do aluno[?].

3.3.2. Banco Internacional de Objetos Educacionais

O Banco Internacional de Objetos Educacionais- BIOE- é um repositório criado
pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Ciênia e Tecnologia e outras
organizações [1]

3.3.3. MERLOT

O MERLOT (Multimedia Educational Repository for Learning and On-line
Teaching) é um repositório de alta qualidade projetado para a comunidade universitária.
Seus conteúdos, gerados por uma comunidade acadêmica, são de livre acesso . [7] Nesse
repositório, é possı́vel buscar sobre um determinado assunto por uma palavra chave, ou
pela navegação entre todos os assuntos existentes [3]..



3.3.4. EOE

O EOE (The Educational Object Economy) é o precursor do MERLOT. Foi fun-
dado pelo doutor James Spohrer como parte de um projeto da National Science Founda-
tion[8]

A motivação da criação desse banco de armazenamento foi o custo da criação de
objetos de aprendizagem. Era necessário o desenvolvimento de materiais reusáveis que
fossem compartilhados [?].

3.3.5. CAREO

O CAREO (Campus Alberta Repository of Educational Objects) é um projeto
desenvolvido pelas universidades de ALberta e Calgary junto com BELLE (Broadband
Enabled Lifelong Learning Environment) e a CANARIE(Canadian Network for the Ad-
vancement of Research inIndustry and Education).

É uma iniciativa de criação de uma coleção de conteúdo de ensino voltada para a
web e de acesso à diversos tipos de usuários [3].

3.3.6. Wisc-Online

O Wisc-Online, ou Wisconsin Online Resource Center é uma biblioteca de re-
cursos de aprendizagem. Foi desenvolvida pela faculdade Wisconsin Technical System
(WTCS).

Todos os objetos estão com livre acesso à comunidade da faculdade. E os pro-
fessores podem utilizá-los em sala de aula, referenciando-os pelo endereço de armazena-
mento

3.3.7. ROSA

ROSA - Repository of Objects with Semantic Access for e-Learning - é um LCMS
que suporta aplicações e-learning com armazenamento e acesso eficiente à objetos de
aprendizagem [6].

O sistema é baseado em dados semânticos. Seu modelo de dados interno é em
XML - eXtensible Markup Language - que é armazenado no sistema de gerenciamento
de banco de dados TAMINO XML [6].

3.4. Acessibilidade

Segundo a W3C The World Wide Web Consortium a acessibilidade de páginas
web para qualquer pessoa independente de hardware,software, cultura, localização ou
condição fı́sica e mental, é essencial para proporcionar igualdade e oportunidade para as
pessoas.



4. Métodos e Técnicas
A metodologia para o desenvolvimento desse trabalho foi dividida em nove etapas,

onde as quatro primeiras são fundamentação teórica envolvendo os assuntos: objetos de
aprendizagem, repositórios, especificações de objetos de aprendizagem e acessibilidade
e usabilidade. Seguidos por: prototipação de interface, modelagem UML do projeto,
modelagem do banco de dados, implementação do repositório e para finalizar, testes e
resultados. Será aprofundado nas próximas seções as etapas de prototipação, modelagem
UML e implementação.

4.1. Prototipação da Interface
A prototipação da interface será feita em HTML5- Hyper Text Markup Language

e CSS- Cascading Style Sheets. O HTML é uma linguagem de marcação. Isso é, os
objetos da página web são inseridos com tag - etiqueta - que é sua identificação para a
manipulação de suas caracterı́sticas. O CSS- folhas de estilo em cascata, são responsáveis
por modificar o layout dos objetos em HTML [?].

4.2. Modelagem UML
A modelagem UMLUnified Modeling Language é um formato de especificação

estrutural e comportamental de uma aplicação. É um apoio para o projeto de pequena a
grande escala. Auxilia na abstração do problema e no foco das necessidades reais do sis-
tema [?]. A ferramenta utilizada para a modelagem será o Astah Community. Disponı́vel
na internet gratuitamente [?].

4.3. Implementação do Repositório
O repositório será implementado em PHP Hypertext Preprocessor, uma lin-

guagem de programação para desenvolvimento web de grande utilização. O banco de
dados utilizado será o POSTGRESQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados
objeto-relacional desenvolvido pela Universidade de Califórnia. Entre suas caracterı́sticas
está permitir consultas complexas e indexações [?].

5. Justificativa
A implantação de um repositório de objetos de aprendizagem colabora com a

criação de um ambiente de aprendizado colaborativo. E permite que assuntos de diversas
áreas sejam conectadas pelas relações entre os conteúdos e dessa forma, um objeto de
aprendizagem passa a ser reutilizado e reduz os custos da produção desse material [2].

Assim, o custo benefı́cio da produção de material passa a ser mais vantajosa. Afi-
nal, mais pessoas poderão ter acesso à esse conhecimento. E para isso, pesquisas como
essa deverão ser realizadas para que a acessibilidade e fácil usabilidade do repositório
maximize a quantidade de usuários desses repositórios [4].

6. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Fundamentação Teórica: Objetos de Aprendizagem Definir conceitos que
abrangem o assunto de objetos de aprendizagem e verificar as pesquisas realizadas
sobre o tema.



2. Fundamentação Teórica: Repositórios de Objetos de Aprendizagem Definir ter-
mos exigidos para a compreensão do tema e fazer o levantamento do seu estado
da arte. Refenciando os repositórios existentes e suas principais caracterı́sticas.

3. Fundamentação Teórica: Especificações para Objetos de AprendizagemDefinir os
padrões e especificações existentes para o ensino online.

4. Fundamentação Teórica: Acessibilidade e Usabilidade Fazer o levantamento de
técnicas para a acessibilidade e usabilidade de sistemas de armazenamento de
coteúdo na web.

5. Protótipo da interface Produção das telas do repositório em ferramenta de
prototipação de interface de sistemas.

6. Modelagem UML do Projeto Produção de diagramas UML para o projeto do
repositório.

7. Modelagem do Banco de Dados Criação dos scripts de criação e consulta
necessários para o sistema.

8. Implementação do Repositório A implementação do sistema será a atividade de-
senvolvidade nessa fase do trabalho.

9. Testes e Resultados Nessa etapa serão realizados os testes do repositório e união
dos resultados obtidos.

Figura 1. Cronograma de atividades.

7. Resultados Esperados
Os repositórios de objetos de aprendizagem já possuem um longo perı́odo de

pesquisas. Mas ainda possuem problemas que ainda não foram resolucionados [2]. A
acessibilidade de seu conteúdo é uma das caracterı́sticas que requisita mudanças para
que o conceito de reutilização seja visto em sua totalidade. Esse trabalho visa gerar um
repositório de objetos de aprendizagem que permita o acesso de usuários de diferentes
nı́veis de instrução e desenvolvimento cognitivo.

8. Espaço para assinaturas

Londrina, quinze de abril de dois mil e treza.



—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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