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EDITORIAL
Prezados leitores,
Este número da Revista da ABT inclui cinco trabalhos apresentados no IV Congresso
Internacional de Tecnologia Educacional da ABT, realizado na Universidade Anhembi
Morumbi no mês de Novembro de 2013.
Esses trabalhos incluem temas atuais na área de tecnologia educacional e educação a
distância, como MOOCs (Massive Open Online Courses), personalização da aprendizagem em
cursos online e uso de ferramentas diversas em educação, além de Trabalhos de Conclusão de
Curso desenvolvidos por alunos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de
Informação da Universidade Anhembi Morumbi, que incluem o uso do Kinect em Libras, a
integração de AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) com Sistemas de Gestão
Acadêmica e a construção de uma lousa interativa com materiais de baixo custo.
Além disso, inclui um artigo sobre Web 2.0 e Recursos Educacionais Abertos (REAs)
escrito por pesquisadores de Portugal.
Com mais este número, a Revista da ABT reforça seu papel de divulgação de pesquisas
de ponta sobre o uso de tecnologias em educação e como fórum de debates em língua
portuguesa na área..
João Mattar
ABT
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CONSTRUÇÃO DE UMA LOUSA DIGITAL INTERATIVA DE
BAIXO CUSTO UTILIZANDO INFRAVERMELHO E UMA
WEBCAM
John Frederick Kennedy
Renan Dal’ Aqua Ferreira,
Edgard Fernandes Rosa
Luis Fernando Aires Branco Menegueti
Universidade Anhembi Morumbi – São Paulo/SP

Resumo: Uma lousa digital interativa é um recurso tecnológico que pode ser
constituído por um computador comum, conectado a um projetor, fazendo com que qualquer
superfície plana possa ser usada como uma lousa, onde a interatividade é propiciada por meio de
uma caneta que emite sinais infravermelhos. Ela pode ser utilizada no meio educacional,
facilitando a compreensão dos alunos através da interatividade que ela disponibiliza,
despertando um maior interesse nos alunos, que são imediatistas e querem informações e
resultados rápidos. Devido ao seu alto custo, esse tipo de tecnologia não está disponível para
todos. Por isso foi criado um sistema semelhante de baixo custo, para que possa se disseminar e
estimular a criação de novas práticas pedagógicas, que explorem novas metodologias de ensino
e propiciem um ganho no aprendizado. Para isso, o sistema permite a identificação e
transposição das coordenadas de um feixe de luz infravermelha, através de uma webcam, para o
computador que servirá de referência para executar o clique com o mouse, permitindo assim
uma forma mais dinâmica de interação com a máquina. Através do desenvolvimento e teste da
proposta é constatado que é possível a criação de uma lousa digital interativa utilizando
materiais de baixo custo que vão favorecer sua disseminação e estimular o desenvolvimento de
novas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Lousa digital interativa. Webcam. Infravermelho. Segmentação de
imagem. Incentivo educacional.
Abstract: A digital interactive whiteboard is a technology resource that can be
assembled with a common computer connected to a projector. In this way, any surface can be
used as a blackboard and the interactive is given by the use of an infrared pen. It can be used in
an educational ambient to help the students’ comprehension through the interactivity it provides.
This activity will arouse a greater interest to learn within the students that will want to see
immediate results and information, providing them instantaneous feedback. Due to its high cost,
this kind of technology is not available for everyone, and so the work aims to create a similar
system with lower costs. This cost-effective whiteboard technology will disseminate and
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encourage not only the creation of new teaching practices, but also give teachers the opportunity
to explore new methodologies and provide learning gains to the students. For this to function,
the system will use a webcam to understand, identify, and translate coordinates from the beam
of infrared light on the pre-determined plane to the computer by performing one mouse click at
the point identified, which will activate a more dynamic interaction with the computer. Through
the development and test of this paper proposal it was found that it is possible to create a digital
interactive whiteboard using low cost materials that will promote its dissemination and
stimulate the development of new pedagogical practices.
Keywords:

Interactive

whiteboard.

Webcam.

Infrared.

Image

segmentation.

Educational incentive.
INTRODUÇÃO
Uma lousa digital interativa é um recurso tecnológico que pode ser constituído por um
computador comum, conectado a um projetor, fazendo com que qualquer superfície plana possa
ser usada, onde a interatividade é propiciada por meio de uma caneta que emite sinais
infravermelhos (GOMES, 2011) que podem ser utilizados por estarem fora da região do
espectro de luz visível, não gerando uma interferência visual tanto para os usuários quando para
a captação no ambiente.
Segundo Brunca (2010), a lousa digital interativa pode ser utilizada no meio
educacional para despertar um maior interesse nos alunos, que são imediatistas e querem
informações e resultados rápidos, devido à interatividade que ela disponibiliza, o que, por sua
vez, facilita a compreensão dos alunos, propiciando um maior aprendizado.
O objetivo do trabalho é a construção de uma lousa digital interativa utilizando
equipamentos de baixo custo que permitirá a identificação e transposição das coordenadas de
um feixe de luz infravermelha em um determinado plano para o computador. Será utilizada uma
webcam, fazendo com que seja dado um clique com o mouse no ponto em que o feixe for
identificado, permitindo assim uma forma mais dinâmica de interação com a máquina.
O uso de uma lousa digital interativa desperta uma motivação maior para o aprendizado,
devido à nova abordagem de ensino que o aluno vai passar a ter, permitindo a elaboração de
aulas mais dinâmicas que contribuem para o aumento da qualidade do método de ensino nas
atividades cotidianas, uma vez que o maior contato que a nova geração tem com a tecnologia
facilita a integração da mesma dentro das salas de aula (NAKASHIMA, 2006).
Devido ao seu alto custo, esse tipo de tecnologia não está disponível para todos. Por isso
o trabalho visa criar um sistema semelhante de baixo custo, para que possa se disseminar e
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estimular a criação de novas práticas pedagógicas, que explorem novas metodologias de ensino
e propiciem um ganho no aprendizado.
TECNOLOGIAS EXISTENTES
A lousa digital interativa é um recurso tecnológico que pode ser utilizado em vários
contextos, o que é um estímulo para a pesquisa e desenvolvimento de soluções para suprir as
necessidades do mercado. O mercado atual conta com os mais variados tipos e modelos de
lousas digitais interativas, que em geral, possuem canetas, apagadores, dispositivos de captação,
e softwares que propiciam a interatividade, tendo preços que variam de R$ 4.000,00 a R$
10.000,00 (MORAES, 2011).
Dentre as soluções disponíveis no mercado, podemos citar o eBeam da Luidia Inc.. O
sistema interativo eBeam é baseado no infravermelho e no ultrassom, permitindo que qualquer
superfície lisa seja utilizada como um quadro interativo. Para tanto, é necessário fixar o
dispositivo eBeam na superfície que será utilizada, instalar os softwares que acompanham o
produto em um computador e por fim, conectar o computador ao dispositivo eBeam por meio de
uma porta USB ou via Bluetooth, e conectar um projetor ao computador. O dispositivo eBeam é
responsável por captar os sinais de ultrassom e infravermelhos emitidos pela caneta e repassálos para o computador, que processa as informações que lhe foram fornecidas e executa as ações
programadas. Ao executar o programa do eBeam no computador, este fornece uma paleta de
ferramentas que permite, dentre outras coisas, fazer a calibragem do equipamento, que deve ser
feita toda vez que o programa for iniciado, pois é através dela que são definidos os pontos que
servirão como referência para calcular a área que será considerada válida para que o dispositivo
funcione (EBEAM, 2012). A Figura 1 ilustra o sistema eBeam.

Figura 1 – Sistema eBeam. Fonte: Adaptado de EBEAM (2012).

O sistema eBeam é multiplataforma e possui preços que variam de R$ 2.159,88 a R$
2.939,88 de acordo com o modelo (EBEAM, 2012).
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Outra tecnologia interessante é o quadro interativo de baixo custo que utiliza o Wiimote
(nome do controle do console Nintendo Wii) é um projeto desenvolvido por Johnny Chung Lee,
que visou a criação de um dispositivo que pudesse se equiparar às lousas digitais interativas
disponíveis no mercado, porém utilizando componentes que reduzissem seu custo.
O projeto se baseia na utilização do infravermelho. Em uma superfície plana é feita a
projeção da tela do computador e a interação é dada por meio uma caneta que emite sinais
infravermelhos que são captados por um Wiimote que deve estar conectado ao computador via
Bluetooth. O controle deve estar posicionado a um ângulo de aproximadamente 45º em relação
à superfície onde será projetada a imagem. O computador possui um programa que utiliza as
informações enviadas pelo Wiimote para dar um clique com o mouse na tela no local onde o
ponto infravermelho foi detectado.
Ao iniciar o programa instalado no computador, é necessário fazer uma calibragem. A
caneta deve ser ativada em pontos estratégicos, que são exibidos na projeção pelo programa,
para que se possa delimitar a área de atuação do sistema e então possa começar a utilizá-lo
(LEE, 2008).
O software utilizado no projeto é gratuito e possui código aberto. Originalmente foi
desenvolvido em C#, voltado para o sistema operacional Windows, mas por possuir um código
aberto, surgiram protótipos similares ao projeto original, o que aumentou a portabilidade para os
sistemas operacionais Linux e Mac OS. Assim o custo para a construção de um protótipo
engloba apenas os equipamentos necessários para a montagem dessa solução que são: o controle
Wiimote, o adaptador Bluetooth, pilhas, os componentes para a criação da caneta e um suporte
para o controle Wiimote. Esses componentes podem ser encontrados no mercado com um custo
de R$ 410,00 (GONÇALVEZ et al, 2009).
O projetor interativo PowerLite 450Wi é outra solução disponível no mercado para
transformar superfícies planas em quadros interativos. O projetor foi desenvolvido pela Epson e
também propicia a interatividade por meio de uma caneta que emite sinais infravermelhos. Os
sinais são captados pelo projetor e repassados para o computador conectado a ele que processa
as informações por meio de um programa, e dá um clique com o mouse na coordenada onde foi
identificado o ponto infravermelho. Da mesma maneira que as demais tecnologias apresentadas,
esta também necessita ser calibrada. Para fazer a calibragem do sistema o programa que
promove a interatividade exibe na tela vários pontos, um de cada vez, para que a caneta seja
ativada sobre eles e assim se obter a área onde haverá interatividade.
O projetor pode ser fixado no teto e ficar a uma distância ultracurta, que praticamente
elimina a sombra da pessoa que esta manipulando a caneta. Para utilizar o equipamento é
necessária a instalação do driver do projetor e também a instalação do software que será
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responsável por proporcionar a interatividade. O software que promove a interação é
multiplataforma, gratuito e de código aberto (EPSON, 2012). Essa solução pode ser encontrada
no mercado a um preço de R$ 7.495,04 (ZURA, 2012).
Dada à variedade de tecnologias e suas diferentes características podemos melhor
analisá-las e compará-las na Tabela 1.
TABELA 1 – COMPARAÇÃO ENTRE AS TECNOLOGIAS EXISTENTES

eBeam

Ultrassom

Quadro interativo de
baixo custo usando Wiimote

PowerLite
450Wi

X

Software de

X

código aberto

X

Captura de
X

imagem pelo
próprio projetor
Conexão
Bluetooth

X

X

Fonte: Os Autores (2012)
MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO
Para conseguir encontrar a coordenada na qual será dado um clique com o mouse é
necessária a captação da imagem da superfície plana pela webcam. A webcam possuirá um
filtro para bloquear a maior quantidade possível do espectro de luz visível, ressaltando o
infravermelho presente na imagem. A cada frame captado pela webcam, é feita a segmentação
da imagem por meio da limiarização em busca de um ponto luminoso, transferindo suas
coordenadas para o computador poder executar um clique com o mouse.
A implementação do sistema foi feita utilizando a biblioteca OpenCV (Open Computer
Vision Library) da Intel, pois seu uso comercial e acadêmico é livre e possui módulos de
processamento de imagens e vídeo I/O em tempo real, sendo o sistema desenvolvido com a
linguagem de programação C++ por ser uma das linguagens nativas da biblioteca (PRATES,
2010). O código fonte do sistema desenvolvido encontra-se disponível através do link
https://code.google.com/p/interactive-whiteboard-infrared-webcam/w/list.
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A preparação do equipamento a ser utilizado para o projeto consiste em duas etapas: a
adaptação da webcam e a construção da caneta que emite sinais infravermelhos.
As etapas para a adaptação da webcam vão variar de acordo com o modelo a ser
utilizado. Em geral é necessário abrir a webcam para que sua placa lógica fique exposta,
tornando possível a identificação e remoção do filtro de infravermelho. O filtro infravermelho é
uma placa quadrada, que geralmente está localizada sobre a lente da webcam (do lado que fica
mais próximo à placa lógica). Para remover essa placa, na maioria dos casos, é necessário
quebrá-la. Caso, ao remover a lente, não exista essa placa quadrada sobre a mesma, significa
que o filtro está fundido na própria lente, inviabilizando sua remoção, mas por estar fundido,
sua capacidade de filtrar o infravermelho torna-se precária, o que não prejudica a identificação
do infravermelho pela webcam.
Para finalizar a adaptação da webcam deve-se adicionar entre a lente e o sensor de
imagem um pedaço de negativo revelado de filme fotográfico ou um pedaço do material
magnético de um disquete de um tamanho suficiente para cobrir a lente da webcam, materiais
esses que servem como filtros para a radiação visível. No caso do negativo revelado, quanto
mais escuro ele for, mais radiação visível ele conseguirá bloquear. Depois basta reconstruir a
webcam, tomando cuidado para que o filtro de radiação visível que foi inserido continue
formando uma camada entre a lente e o sensor de imagem.
A construção da caneta que emite sinais infravermelhos pode ser feita utilizando-se um
tubo de caneta piloto, um led de controle remoto, uma pilha alcalina AAA, três fios condutores
(fios de cobre) finos, fita isolante e uma micro chave táctil, que é um dispositivo de pressão para
abrir e fechar o circuito a ser montado. Como se pode ver na Figura 2, primeiramente devemos
prender com fita isolante um dos fios no polo negativo da pilha. O segundo fio deve ser preso
no polo positivo da pilha, e sua outra ponta deve estar presa a uma das entradas do dispositivo
de pressão. O terceiro fio deve ser preso na entrada ao lado da qual foi preso o segundo fio. Ao
final desses passos o fio um e o fio três estarão com uma de suas pontas soltas que serão presas
ao led.
Assim, devemos encaixar a pilha dentro o tubo da caneta piloto, de forma que as pontas
soltas dos fios um e três saiam pela ponta da caneta e o dispositivo de pressão responsável por
abrir e fechar o circuito fique exposto na outra extremidade. Ele deve ser fixado com um pouco
de fita isolante, para que, ao ser pressionado, não afunde dentro do tubo da caneta. Depois desta
etapa, deve-se prender os fios que ficaram expostos na ponta da caneta ao led do controle
remoto. O fio um, que está ligado ao polo negativo da pilha, deve ser conectado à entrada do led
que está ligada à maior placa que existe em seu interior. Consequentemente, o fio três que está
conectado ao polo positivo da pilha, deve ser conectado à entrada que está ligada à menor placa

Página 12

no interior do led. Feito isso, é só empurrar o led para fixá-lo na ponta da caneta. Caso fique
frouxo, pode-se passar fita isolante em volta dos fios próximo a base do led para prensá-los
melhor dentro da caneta, evitando que os fios saiam e tirem o led da ponta da caneta.

Figura 2 – Caneta Infravermelha. Fonte: Os Autores (2012).
CONCLUSÃO
Dada a implementação da proposta e comprovação de seu funcionamento por meio dos
testes pode-se concluir que é factível o desenvolvimento de uma lousa digital interativa
utilizando equipamentos de baixo custo, o que privilegia a disseminação dessa tecnologia para
os mais variados locais.
Isso amplia as possibilidades das formas de trabalho dentro das salas de aula para
estimular e incentivar os alunos nos estudos devido ao aumento da qualidade do método de
ensino no cotidiano.
A experiência com o sistema pode ser melhorada com o tempo mantendo-se a proposta
de baixo custo do projeto. Apesar de existirem câmeras mais sofisticadas que possuem melhor
definição, ou que até mesmo são destinadas a captura do infravermelho, seu custo atualmente é
elevado. Porém, a tendência é que o custo desses equipamentos no futuro seja mais baixo,
permitindo o fácil acesso (e consequentemente sua disseminação) e assim podemos obter uma
imagem mais definida aumentando a precisão do sistema.
As tabelas 2, 3 e 4 mostram o estudo comparativo dos preços para a construção do
equipamento, o que permite estabelecer um valor médio de R$ 45,21 para construção da solução
proposta.
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TABELA 2 – CUSTO DA WEBCAM, DA PILHA, DA CANETA E DO CABO USB
Casas Bahia

Extra

Saraiva

Média de Preço

Webcam

R$ 27,46

R$ 28,90

R$ 26,90

R$ 28,18

Pilha *
Caneta
Cabo USB **

R$ 3,78
R$ 5,30
R$ 3,79

R$ 3,78
R$ 4,90
R$ 7,90

R$ 3,60
R$ 2,75
R$ 7,90

R$ 3,78
R$ 5,10
R$ 5,85

*

-

Unidade
** - Para extrair os fios de cobre que formam o cabo

Fontes: CASAS BAHIA (2012); CASAS BAHIA2 (2012); CASAS BAHIA3 (2012);
CASAS BAHIA4 (2012); EXTRA (2012); EXTRA2 (2012); EXTRA3 (2012); EXTRA4
(2012); SARAIVA (2012); SARAIVA2 (2012); SARAIVA3 (2012); SARAIVA4 (2012).
TABELA 3 – CUSTO DO DISQUETE

Disquete *

Virtual Informática

Papelaria Jussara

Oficina dos Bits

Média de Preço

R$ 1,50

R$ 1,50

R$ 1,37

R$ 1,46

* - Usado como uma alternativa ao filme fotográfico queimado

Fontes: VIRTUAL INFORMÁTICA (2012); PAPELARIA JUSSARA (2012);
OFICINA DOS BITS (2012).
TABELA 4 – CUSTO DA CHAVE TÁCTIL E DO LED INFRAVERMELHO

Chave Táctil *

Soldafria
R$ 0,30

Só Tudo
R$ 0,30

MILCOMP
R$ 0,42

Média de Preço
R$ 0,34

LED Infravermelho *

R$ 0,48

R$ 0,50

R$ 0,54

R$ 0,51

* - Unidade

Fontes: SOLDAFRIA (2012); SOLDAFRIA2 (2012); SÓ TUDO (2012); SÓ TUDO2
(2012); MILCOMP (2012); MILCOMP2 (2012).
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Resumo: O trabalho apresentado tem como principal objetivo o desenvolvimento de um agente
integrador com capacidade de transferir dados automaticamente de um sistema acadêmico para o LMS
Blackboard Learn. Para tanto, foi utilizado o software SSIS (SQL Server Integration Services) da Microsoft
para promover a extração, transformação e a carga dos dados (ETL) na ferramenta Snapshot do Blackboard
Learn, utilizando como exemplo o Sistema Acadêmico E-SGA (sistema resultante de outro trabalho
acadêmico). Os resultados obtidos permitiram descrever a integração e sua forma de desenvolvimento. Além
de eliminar muitas das tarefas manuais nas instituições acadêmicas, pode também otimizar a oferta de
tarefas/serviços aos seus alunos com mais qualidade.
Palavras-chave: LMS. EaD. ETL. BLACKBOARD.
Abstract: This work has as a main goal the development of a integration agent that can,
automatically transfer data of an academic system to the Blackboard Learn LMS. Such for, we use the
software SSIS (SQL Server Integration Services) Microsoft to promote the extraction, transformation and
loading data (ETL) to the blackboard tool, Snapshot. As an example of Academic System E-SGA (resulting
system of another academic work). The results will enable us to describe the integration between these two
types of systems and the way it was developed. Besides the elimination of many times manuals tasks, it's
also possible optimize the delivery of services/tasks for the students with greater quality.
Keywords: LMS. EaD. ETL. BLACKBOARD LEARN.
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Conceitualmente, EaD (Educação à Distância) é todo e qualquer modelo de educação que permita a
interação de aprendizado, no qual os integrantes não necessitem estar juntos fisicamente e/ou temporalmente.
attar e

aia (2007, p. 6) definem educação a distância como “uma modalidade de educação em que

professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de
comunicação.”
Com o surgimento dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), o uso da internet para ensino se
modificou bastante onde agora é possível criar um ambiente que o permita os alunos, professores e todos os
integrantes do sistema, interagirem de maneira mais fluida e construtiva. A partir desse ambiente foram
criadas as ferramentas LMS, sistemas criados com o intuito de auxiliar o ensino.
As instituições de ensino, acompanhando a evolução tecnológica da informática e da Internet,
necessitaram informatizar seus serviços administrativos e acadêmicos. Esses sistemas, normalmente
chamados de Sistemas Acadêmicos (SA), estão em todos os níveis da educação. Esses sistemas variam de
tamanho e complexidade, podendo constituir de um simples sistema para o cadastro dos docentes, alunos,
disciplinas e aula, a um mais complexo possuindo módulos de finança, processo seletivo, frequência,
currículos entre outros. Para exemplificar o trabalho foi utilizado o sistema E-SGA devido também a
utilização do mesmo tipo banco de dados que o Blackboaard Learn, Microsoft SQL Server.
Com o surgimento de diversos LMSs e sistemas acadêmicos, a comunicação entre ambos tornou-se
difícil e complexa. Assim, a utilização de ferramentas de integração é fundamental para as instituições.
Segundo Cunha et al (2007, p. 1):
A capacidade de mudar e otimizar os processos de negócios de forma ágil é a chave para a
competitividade e crescimento organizacional. Essa agilidade organizacional pode ser
ajustada ao suportar ativos de tecnologia da informação (TI) que não podem responder de
maneira flexível às necessidades empresariais.

O objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de um agente integrador automático para
inserção de dados no sistema Blackboard Learn. Importante devido ao grande trabalho exigido na inserção
manual das informações para o funcionamento dos LMSs.
Com a integração de dados feita de forma automática, são eliminados possíveis erros decorrentes da
inserção humana e agrega uma melhor qualidade de serviços, devido à agilidade dos processos e integridade
dos dados carregados.
Todo processo de integração pode encontrar certas dificuldades, as mais comuns são: estruturais,
semânticas e sintáticas, as quais são variáveis desta modelagem:
Segundo Gonçalves, 2003 apud ABREU, 2007. Depois de identificados os conflitos de modelagem,
devem-se criar as regras de conversão para os padrões estabelecidos:
a. Sintática: É a padronização dos nomes de dados que contenham a mesma informação. Devido à
forte influência das regras de negócio, cada sistema ou departamento tem uma ótica que lhe
atenda melhor e por isto há divergência nos nomes, para um mesmo conteúdo.
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b. Semântica: É a padronização dos significados dos dados, apesar da repetição do nome, a
finalidade de cada atributo é única do ponto de vista do negócio. A integração sem tratamento
prévio acarretará em dados inconsistentes.
c. Estrutural: Padronização dos dados vindos de diferentes estruturas que possuem esquemas e
modelos diferentes
Na modelagem dos processos, foram utilizadas técnicas de ETL (Extract Transform and Load), que
consiste em extrair de diversas fontes informações com diferentes tipos de dados e reuni-los em um
repositório para aplicar um determinado conjunto de transformações definidas, para, posteriormente, serem
carregadas em um novo sistema.
São alguns exemplos de transformações realizadas no processo:
a. Validação: Validar se o campo atende a regras de negócio. Encontram-se inconsistências, os
dados serão lidos e transformados para um tipo já acordado por regras.
b. Padronização: Padronizar os dados para o mesmo tipo. Segundo Mellado (2012), no processo de
transformação unificam-se as diferenças, definindo um padrão de trabalho.
c. Limpeza: Eliminar os valores dos campos não desejados e definidos nas regras de negócio.
A modelagem de um processo de ETL deve ser revista com a finalidade de atender às regras de
negócio, garantir o ciclo de vida dos dados dentro deste processo e a viabilidade do departamento de
infraestrutura.
No inicio do desenvolvimento foram levantados requisitos que o agente integrador deveria
contemplar, levando em consideração as especificações, características e campos do Blackboard Learn, uma
vez que este seria o sistema destino.
Como Blackboard Learn e o e-SGA, utilizam o mesmo banco de dados como ferramenta para o
desenvolvimento, o Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), facilitando a integração, obtendo um
melhor desempenho e benefício da utilização das mesmas conexões nativas da Microsoft.
Para o carregamento dos dados, dentre as diversas alternativas que o Blackboard Learn possui para
integração, foi decidido utilizar a ferramenta Snapshot que possui um bom desempenho com volume de
dados, estável e presente em diversas versões anteriores.
O Snapshot é um mecanismo em lote, utilizado para processar arquivos com dados de outros
sistemas e passa-lós ao Blackboard Learn, em linhas gerais, é um programa de linha de comando que
consome o arquivo e envia os dados para o banco de dados Blackboard Learn. É construído para operações
em massa e tem vários modos que podem ser utilizados para facilitar fluxos de trabalhos diferentes.
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Figura 1: Processo workflow ferramenta Snapshot.
Fonte: Blackboard Inc. (2005)

O desenvolvimento consiste na criação de pacotes que possuem tarefas e processos diferentes entre
si. Seguindo diferentes grupos de regras de negócio e o tempo distinto na execução de cada pacote, assim
existem pacotes de para processar alunos, professores, curso/disciplina, matricula de aluno, matricula de
docentes e um pacote responsável apenas por executar os outros, controlando a sequencia e o tempo de
execução de cada um deles.
Esses pacotes possuem prioridades diferentes de execução devido a dependências entre eles
existentes.
Os pacotes, depois de desenvolvidos, buscam os dados disponíveis e previamente definidos do SA,
atendendo ao padrão requerido do agente integrador.
Outra funcionalidade que o agente integrador possui é o envio de e-mail reportando em tempo real a
situação dos processos executados para os administradores.
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Abaixo é mostrado o diagrama que mostra o fluxo de execução dos pacotes desenvolvidos

Fonte: Os Autores (2013)
O agente integrador desenvolvido aumentou a rapidez na execução dos processos, garantiu
consistência nos dados carregados e atendeu às regras de negócio para o bom funcionamento dos sistemas.
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Minimizando o esforço manual no processo de integração e manutenção dos dados possibilitando um
controle maior nas regras utilizadas e no gerenciamento de todo o processo. Fica visível que, dependendo do
volume de dados e complexidade das regras de negócio, seria necessário adequar à arquitetura do agente
integrador para comportar as novas exigências, sendo mais simples devido à sua arquitetura.
Em geral o agente integrador se tornou uma alternativa útil para as instituições entregarem seus
serviços, podendo disponibilizar o uso dos LMSs de forma mais consistente e ágil, bem como servindo de
base para integrações com outros sistemas no futuro.
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INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS UTILIZANDO KINECT COMO
APRENDIZADO DE REDES NEURAIS
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Resumo: Atualmente, as pessoas que se comunicam através da linguagem de sinais apresentam
muitas dificuldades em encontrar ferramentas para facilitar sua comunicação com outras pessoas que não
tem o conhecimento da linguagem. Este trabalho apresenta como proposta desenvolver uma aplicação para
traduzir os movimentos utilizados na linguagem LIBRAS em palavras ou frases. Para tal, utilizamos o
dispositivo Kinect, da Microsoft, para capturar os movimentos e redes neurais para interpretá-los.
Palavras-chave: Acessibilidade, tecnologia, LIBRAS, Kinect, Redes Neurais.
Abstract: Currently, people who communicate through sign language encounter major difficulties in
finding tools that facilitate their communication with others who do not have the knowledge of such
language. This work presents a proposal for development of a C# language application that translates the
movements used in LIBRAS language (Brazilian sign language) to words or phrases. Therefore, we applied
icrosoft’s inect device to capture the movements and neural networks to interpret them.
Keywords: Acessibility, technologye, LIBRAS, Kinect, Neural Networks.
1 LINGUAGENS DE SINAIS E LIBRAS
A linguagem de sinais é uma linguagem gestual, utilizada por pessoas com deficiência auditiva
severa. Ela se utiliza de gestos e movimentos para criar palavras, frases ou contar objetos. Tais movimentos e
gestos são tão complexos e abstratos como uma língua falada. A linguagem de sinais se difere entre
localidades como qualquer outra linguagem falada, sendo delimitada pela cultura a qual ela está integrada.
No Brasil a linguagem de sinais oficialmente utilizada é a LIBRAS, que significa Língua Brasileira de Sinais
e é proveniente da linguagem de sinais francesa (Langue des signes Française). (RAMOS, 2013).
Desde a idade média os deficientes auditivos eram considerados inferiores e inaptos por não ter um
dos sentidos. Por este fato, sua educação era muito precária. No período medieval os religiosos se dedicavam
ao ensino dos deficientes auditivos, sendo que muitos deles eram educados em mosteiros, asilos ou escolas
em regime de internato. Dentro deste contexto, o monge Beneditino Pedro Ponce de Leon (1520-1584) teve
sua importância na história dos deficientes, fundando a escola de San Salvador de Oña, uma escola para
deficientes auditivos onde somente os filhos de aristocratas tinham direito ao aprendizado. O aprendizado se
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constituía através do alfabeto manual, sendo que as palavras eram soletradas através de gestos. (SKLIAR,
2009).
o século

, o francês

harles

ichel de ’ pée (1712-1789) se interessou pela situação dos

deficientes auditivos quando conheceu duas irmãs gêmeas com deficiência auditiva. Assim, começou a
aprender a forma de comunicação utilizada por elas e fazer estudos sobre este tipo de linguagem. Fundou a
primeira escola pública para os deficientes auditivos, chamado Institut Nationaux des Jeunes Sourds
(“ nstituto

acional para Jovens urdos”, numa tradução livre) situado em aris, na rança.

este instituto,

’ pée ensinava professores a lidar com jovens portadores desta deficiência, além de ensinar aos alunos a
linguagem que ele havia aprendido e aprimorado ao longo destes anos. A linguagem de sinais iniciada por
L´Epée chegou ao Brasil em 1855, através de Eduardo Huet, professor e deficiente auditivo. Em 1857, no
Rio de Janeiro, foi criada a primeira escola para deficientes auditivos, o Imperial Instituto dos SurdosMudos, hoje conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).
O INES é a única instituição brasileira de educação de deficientes auditivos que durante muito tempo
recebeu alunos de todo o Brasil e do exterior, identificando-se como uma instituição de referência para a
educação, profissionalização e socialização dos deficientes auditivos. A língua de sinais ensinada no INES
era de grande influência francesa, em função da nacionalidade de Huet e foi difundida por todo Brasil.
(ROCHA, 2008).
Somente em 2002, no entanto, a LIBRAS foi reconhecida por lei. A lei nº 10.436/2002 estabelece a
LIBRAS como sendo a língua oficial utilizada por deficientes auditivos no Brasil.
2 KINECT
O Kinect é um dispositivo criado pela Microsoft para o reconhecimento de movimentos e áudio para
o console Xbox 360, que também funciona em PC com sistema operacional Windows. Ele é baseado em uma
câmera concebida para ambas as plataformas, permitindo assim que os usuários interajam, usando gestos e
comando de voz. (GARCÍA et al, 2012)
O dispositivo Kinect inclui uma câmera RGB, um sensor de profundidade infravermelho, uma matriz
de quatro microfones, uma fonte de luz infravermelha e processador personalizado. Este último executa o
software proprietário que fornece captura de movimentos do corpo inteiro em 3D. Os dados de profundidade
em 30 FPS frames são processados a cada segundo.
A câmera colorida RGB apresenta uma resolução de 640x480 pixels, 32 bits de cor, e tem como
função capturar as faixas de luz dentro da capacidade normal da visão humana, além de um emissor
infravermelho, que torna o Kinect capaz de detectar movimentos no escuro. O Kinect possui uma base
motorizada para ajustar verticalmente a posição quando o jogador se movimenta. O campo de visão do
Kinect é de 57° graus na horizontal e 43° na vertical. O sensor de profundidade tem um alcance de 1,2m (um
metro e vinte centímetros) a 3,5m (três metros e cinquenta centímetros) (WEBB et al, 2012).
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Figura 1: Kinect e seus componentes. Fonte: LEVINE (2012).

De acordo com a figura 1 os seguintes componentes podem ser notados: Indicador infravermelho
com projetor laser (A), Indicador LED (B), Câmera RGB (C), Câmera Infravermelho (D), Acelerômetro (E),
Microfones (de F à I) e Motor para controlar a inclinação da base (K).
O sistema é composto por duas partes: um projetor de VGA e a câmara de infravermelhos. O laser
infravermelho é projetado para um campo chamado de profundidade que abrangerá a área coberta pelo
ângulo de visão do sensor. Após o Kinect capturar a imagem, o software detecta, através de uma série de
filtros, os usuários presentes no ambiente, separando-os dos objetos. Separando os elementos presentes no
ambiente do usuário, cada identificação torna-se um corpo de esqueleto de 20 articulações móveis (GARCÍA
et al, 2012).
Outra característica do Kinect, é a presença de quatro microfones de 16 bits à 16 kHz para capturar o
áudio e para o reconhecimento de voz ser eficiente em um ambiente grande (WEBB et al, 2012). Mas, para o
contexto do trabalho, o sistema de microfones não será utilizado, dado que o interesse é detectar
movimentos.
3 REDES NEURAIS
Redes neurais artificiais (RNAs) são técnicas computacionais para representar um modelo
matemático inspirado por uma rede neural de organismos inteligentes, e que conseguem adquirir
conhecimentos através de suas experiências. O conhecimento para uma rede neural artificial é a capacidade
de associar informações de formas coerentes. (TODO: adicionar a definição do Haykin)
RNAs são inspiradas no sistema nervoso biológico, o qual possui um conjunto complexo de
neurônios. Os neurônios, nos sistemas biológicos, são essenciais para o funcionamento dos organismos, por
serem responsáveis pelo raciocínio e pelos estímulos nervosos. Comunicam-se entre si utilizando sinapses,
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regiões onde se fazem conexões entre os neurônios e células musculares e epiteliais glandulares, pelas quais
são transmitidos os estímulos (impulsos nervosos). Os estímulos enviados produzem uma substância
neurotransmissora no neurônio receptor que pode fluir deste neurônio para outro através da sinapse. A
substância neurotransmissora pode diminuir ou aumentar a geração de impulsos neste neurônio
(ALVARENGA et al, 2012) (LASTIRI, 2004).
Os neurônios em uma RNA são um conjunto de unidades que processam fórmulas matemáticas, e
tentam reproduzir o estimulo dos neurônios. Essas unidades estão conectadas através de pesos, que são
valores numéricos que determinam o efeito que o estimulo de saída vai ter sobre a entrada de outra unidade.
Esses pesos seriam a representação da sinapse na RNA. As redes neurais artificiais geralmente tem unidades
(neurônios) do tipo Perceptron, organizados através de várias camadas (Multi-Layer Perceptron Networks)
segundo Haykin (1998 apud ALVARENGA et al, 2012), onde uma unidade tem a possibilidade a se conectar
a uma ou várias unidades de outra camada. A quantidade de unidades e camadas na RNA não é fixa, mas é
obrigatório possuir uma camada para entrada e outra para saída, camadas intermediárias e variáveis.
3.1 FUNCIONAMENTO DE UMA RNA
Inicia-se uma RNA quando se possui um grupo de problemas para solucionar, no caso deste trabalho
analisar o movimento gravado pelo Kinect com palavras em LIBRAS, e um grupo de problemas iguais ou
semelhantes que é conhecida a sua solução, que corresponde neste trabalho aos movimentos gravados
anteriormente utilizando o Kinect. Para tal, é criada uma RNA com uma camada de entrada de N neurônios
(para receber N entradas); uma ou mais camadas intermediárias com uma quantidade variável de neurônios,
para tratar o aprendizado; e uma camada de saída com X neurônios, que Irão fornecer X saídas que serão as
respostas do problema (LASTIRI, 2004). Um diagrama representando uma RNA pode ser visto na figura 2.
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Figura 2: Exemplo de RNA. Fonte: Os autores (2013)
Levando em conta problemas onde a solução é conhecida é preciso obter os pesos das conexões entre
todas as unidades da RNA, assim como os valores de entrada ou seja os valores de entrada independentes da
saída de outra unidade da RNA, de modo que a rede consiga se relacionar de forma correta a entrada com a
saída do problema. Os pesos são adquiridos através do processo de treinamento.
Na execução da RNA, os valores passados pelos neurônios da camada de entrada são enviados para o
neurônio da camada seguinte, sendo multiplicados por pesos regulados através do aprendizado. Assim, é
realizada a soma dessas multiplicações: o resultado dessas multiplicações será considerado o valor daquele
neurônio, que será enviado para um neurônio da camada seguinte, seguindo o mesmo processo, até a camada
de saída da RNA (LASTIRI, 2004). A função de saída pode ser, por sua vez, ajustada por uma função de
transição: normalmente, são utilizadas a função degrau de Heaviside, a função linear e a função sigmoidal
(MATIAS, 2004). Destas, a função sigmoidal é uma das funções de transições mais utilizadas, e a função
que mais se aproxima de um neurônio biológico. Ela está descrita na figura , e sua função é útil quando se
precisa definir um valor num intervalo entre 0 e 1 (uma porcentagem, ou uma proporção), além de tornar
mais simples as funções de aprendizado (TONSIG, 2000).

Figura 3: Função de sigmoide. Fonte: Os autores (2013)
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Existem duas formas de aprendizado: aprendizado não supervisionado e aprendizado supervisionado.
No aprendizado não supervisionado não são fornecidos os resultados desejados, fazendo que a RNA encontre
classes ou grupos através de padrões nos valores de entradas. No supervisionado são fornecidos dados de
entrada e a saída, tendo como objetivos encontrar uma relação entre os valores (CÔCCO, 2003). O algoritmo
mais comumente utilizado para aprendizado supervisionado é o backpropagation, que repondera os pesos das
ligações entre neurônios a cada passo. Após o ajuste do pesos o processo recomeça até que seja atingido o
critério de parada escolhido, seja um número fixo de interações, ou um valor pequeno de referência para o
erro quadrático médio (CÔCCO, 2003).
4 RESULTADOS
Para verificar a precisão da detecção dos movimentos foram escolhidas três palavras da linguagem
: “primeiro”, “puxar” e “protestar”.
Foram gravadas cem repetições de cada movimento/palavra em diversas posições e com diferentes
atores. Desta forma, foi possível criar uma variedade maior dos movimentos, aumentando a sua possibilidade
de detecção.
Os movimentos gravados foram treinados por 10 horas para que a rede neural atribuísse seus pesos e
assim detectá-los com maior precisão. Desta forma, cada gravação passou mais de uma vez na rede, de forma
aleatória, aumentando a precisão do backpropagation.
Por fim, foram realizados testes de reconhecimento dos movimentos em um ambiente fechado e
iluminado, sendo vinte movimentos por palavra, gravados no momento do teste. Considerou-se acerto
quando a saída de maior valor correspondia a palavra expressada. Foram obtidos índices de acerto de 95%
para palavra “primeiro”, 100% para palavra “puxar” e 95% para palavra “protestar”.
dos resultados dos testes está nas Tabelas 1, 2 e 3.

descrição completa
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Tabela 1: Teste com palavra Primeiro
Movimento “Primeiro” - 1º Ator
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

66%

97%

6,81%

97%

99%

98%

90%

91%

95%

97%

Puxar

47,50%

2,56%

94%

2,26%

0,37%

1,33%

11,44%

9,53%

5,17%

2,32%

Protestar

0,89%

0,47%

0,36%

0,48%

0,57%

0,49%

0,39%

0,47%

0,45%

0,45%

Primeiro

Movimento “Primeiro” - 2º Ator
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

81%

97%

97%

97%

97%

99%

98%

97%

98%

98%

Puxar

22,46%

2,89%

3,19%

2,39%

2,26%

0,85%

1,15%

2,26%

1,24%

1,18%

Protestar

0,32%

0,45%

0,44%

0,48%

0,48%

0,52%

0,52%

0,47%

0,51%

0,51%

Primeiro

Total de 95% de acerto
Fonte: Os Autores 2013.

Tabela 2: Teste cm palavra Puxar
Movimento “Puxar” - 1º Ator

Primeiro
Puxar
Protestar

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

2,41%

4,87%

0,89%

5,14%

0,66%

0,32%

1,25%

0,24%

14,39%

5,62%

98%

95%

99%

95%

99%

99%

98%

99%

88%

95%

0,39%

0,45%

0,47%

0,46%

0,41%

0,45%

0,46%

0,44%

0,43%

0,38%

Movimento “Puxar” - 2º Ator

Primeiro
Puxar
Protestar

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

0,12%

0,15%

0,14%

0,44%

0,15%

1,02%

0,16%

0,18%

0,22%

0,19%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

0,41%

0,41%

0,40%

0,41%

0,40%

0,42%

0,04%

0,04%

0,04%

0,41%

Total de 100% de acerto
Fonte: Os Autores 2013.
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Tabela 3: Teste com palavra Protestar
Movimento “Protestar” - 1º Ator
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Primeiro

7,35%

0,26%

9,04%

12,76%

14,52%

10,37%

10,64%

1,60%

6,71%

3,54%

Puxar

0,01%

99%

0,01%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,01%

0,01%

0,04%

98%

0,02%

94%

99%

98%

98%

98%

99%

98%

98%

Protestar

Movimento “Protestar” - 2º Ator
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Primeiro

9,09%

32,46%

31,53%

56,29%

36,45%

41,11%

57,24%

37,00%

49,03%

20,58%

Puxar

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

0,00%

99%

99%

99%

99%

99%

98%

98%

99%

79%

99%

Protestar

Total de 95% de acerto
Fonte: Os Autores 2013.
5 CONCLUSÕES
O desenvolvimento de uma ferramenta que utilize RNAs para acessibilidade é algo interessante do
ponto de vista teórico e prático. Além dos resultados serem eficientes mesmo para poucos dados de
treinamento, é importante mencionar que, como RNAs propiciam aprendizado contínuo, essas ferramentas
permitem que o software vá melhorando quanto mais seja utilizado.
Para que esse protótipo possa ser utilizado em um cenário real, no entanto, é necessário que
aumente-se o número de saídas da RNA, além de ser coletado um volume muito maior de entradas para teste.
Mas esses fatores são parametrizáveis, e podem ser coletados e aumentados conforme uma aplicação vá
utilizando essas ferramentas.
Há outras formas de se fazer aprendizado em Inteligência Artificial. Usamos a mais comum delas,
por ser poderosa, eficiente e muito conhecida. No entanto, cabe a discussão sobre o uso de demais técnicas,
como algoritmos genéticos, buscas heurísticas e afins, para encontrar melhores resultados.
Independentemente da questão da ferramenta escolhida (RNA), entende-se que esse estudo de caso
serve para demonstrar possibilidades, e que muitos outros problemas na Educação podem ser trabalhados
pelo desenvolvimento de ferramentas tecnológicas nessa linha.
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Resumo: O presente artigo discorre sobre o contexto da contribuição da Web 2.0 nos
sistemas de educação online, com destaque para a importância da construção do conhecimento
utilizando os dispositivos móveis. Analisa o perfil da nova geração frente à revolução das
tecnologias e da internet, as diferenças culturais em relação aos que cresceram na era digital e
suas atitudes quanto ao uso da tecnologia. Busca trazer uma reflexão sobre o atual cenário da
educação, no aprendizado virtual na medida em que capacidade de interação torna-se o seu
principal atributo. Destaca a mudança do papel do professor e como se dá a construção da
aprendizagem através de conexões em rede. Apresenta as ferramentas disponíveis na Web 2.0
que possibilitam ofertar ao ensino um novo olhar, com ênfase no conhecimento coletivo com a
utilização das tecnologias da informação.
Palavras-chave: dispositivos móveis, Web 2.0, teorias de aprendizagem
THE NEW CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY: use and practice
of technological tools in classrooms
Abstract: This paper discusses the context of the contribution of Web 2.0 in online
education systems, highlighting the importance of constructing knowledge using mobile
devices. Analyzes the profile of the new generation against the revolution of technology and
internet, cultural differences regarding who grew up in the digital age and their attitudes towards
the use of technology. Seeks to bring a reflection on the current education scenario in the virtual
learning in that capacity for interaction becomes your main attribute. Highlights the changing
role of the teacher and how is the construction of learning through network connections.
Presents the tools available on the Web 2.0 offer that enable teaching a new look, with emphasis
on the collective knowledge with the use of information technologies.
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UMA NOVA CONFIGURAÇÃO DO MUNDO: A WEB 2.0
O mundo mudou, e a reorganização do ensino voltada para a utilização de ferramentas
tecnológicas é uma imposição que traz ao debate questões emergentes relacionadas às novas
formas de processo de construção do conhecimento. O desenvolvimento da Internet e da Web
2.0 permitiu que vários usuários trabalhassem simultaneamente em qualquer lugar do mundo e
possibilitou a utilização de práticas inovadoras da aprendizagem através de redes colaborativas,
em conformidade com as novas demandas da sociedade contemporânea.
Conforme Mattar:
“ a Web, o usuário não é mais concebido apenas como um consumidor
passivo, mas agora também como codesenvolvedor do software, que vai se
tornando melhor conforme é mais utilizado e modificado pelos
usuários.”(MATTAR, 2013, p.21)

O conceito de "Web 2.0" foi por proposto por O'Reilly que começou com uma sessão de
brainstorming entre Conferência e Internacional MediaLive. Dale Dougherty, pioneiro da web e
O'Reilly observaram que a web era mais importante do que nunca, com novas aplicações e sites
surgindo com surpreendente regularidade. A Web 2.0 trouxe uma nova realidade para a
educação que precisa repensar o processo de ensino aprendizagem com práticas inovadoras.
Uma característica marcante dessa segunda geração é a interatividade e o
compartilhamento de ideias, saberes, opiniões, porque ela tem a capacidade de propiciar a
criação de redes de conexões. Presencia-se a abertura de uma nova forma de interatividade, mais
dinâmica e direta entre o estudante e a informação que está sendo disponibilizada. O grande
desafio que hoje se coloca para os professores é incorporar todas essas mudanças na sua prática
da sala de aula. Para tal, precisa sentir a necessidade de um aprendizado permanente, uma vez
que as tecnologias são renovadas e modificadas constantemente.
O PERFIL DO PROFESSOR E DA NOVA GERAÇÃO DE ESTUDANTES FRENTE À
REVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS E DA INTERNET
A nova geração de alunos chamada de nativos digitais por Prensky (2001) nasceu e foi
criada num ambiente multimídia, desenvolveu novas habilidades cognitivas, aprende de forma
diferente, busca informações de outra forma, possui diferentes estruturas cerebrais, mentes
hipertextuais e uma sensação positiva em relação à tecnologia. O papel do aluno passa a ser de
pesquisador, de usuário especializado em tecnologia, de participante ativo, crítico e
questionador.
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As revoluções tecnológicas provocaram importantes modificações nos modos de ensinar
e aprender. Saber ensinar dentro desse novo contexto é um desafio para os profissionais da
educação. As práticas pedagógicas modificam-se à medida que surgem habilidades
diferenciadas e novas competências sendo trabalhadas. Desenvolver competências do educador
em sala de aula ainda continua sendo foco de questionamentos de alguns teóricos. Antunes
(2007) fez uma releitura das dez competências relacionadas por Perrenoud (2000) destacando
oito como as mais importantes. Para dar embasamento a essa pesquisa, abordamos duas
competências relacionadas pelos teóricos (1) dominar e fazer uso das novas tecnologias e (2)
administrar sua própria formação e enriquecimento contínuo. Antunes destaca a importância do
educador não ficar como um mero espectador:
“....as tecnologias de informação e de comunicação nos impuseram novas
formas de se relacionar com os outros e de pensar nosso dia-a-dia. Por mais
saudosistas que sejamos e por mais risonha e franca que tenha sido a escola
dos tempos do lápis e dos papéis, é essencial assumirmos que os momentos
são outros e que entre as competências essenciais a um professor se incluem
com destaque as que estão vinculadas às novas tecnologias.” (ANTUNES,
2007, p.66)

No final do século XX, surge um conhecimento por simulação. A informática absorveu
a escrita, a leitura e a aprendizagem. As pesquisas científicas não podem ser realizadas sem a
ajuda de equipamentos específicos que ampliam as possibilidades de busca de novas fontes de
informação e conhecimento. Novas formas teóricas de saber e pensar são desenvolvidas diante
da cultura da informática. Dentro dessa cultura emergente, técnicas são estabelecidas com o
propósito de abrir possibilidades frente a diferentes formas de utilização. A era dos bits e bites
dá origem a uma nova sociedade: Sociedade da Informação. Quebrar velhos conceitos ainda é
uma tarefa muito difícil de ser ultrapassada com desenvoltura, principalmente para os
profissionais mais antigos. Diversos pontos são destacados como empecilhos para a aplicação
dessa prática desde a falta de investimentos até a falta de aptidão para lidar com as novas
tecnologias no cotidiano educacional. erá que o “novo” impõe receio a esses profissionais que
sairão de sua zona de conforto para experimentarem novas práticas?
Em primeira análise devemos entender que todos os envolvidos no processo
educacional buscam práticas efetivas que resultam na construção do conhecimento. Porém, é
relevante focar na formação e principalmente na preparação do profissional de educação para a
atuação em sala de aula tanto nos espaços físicos como virtuais. Os profissionais da educação
devem apropriar-se das novas tecnologias para debaterem, discutirem, interagirem e acima de
tudo mediarem todos os questionamentos levantados pelos alunos durante o processo de
construção do conhecimento. O professor é o grande motivador de todo o ciclo que vai delinear
os caminhos a serem seguidos pelos alunos.
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Pesquisar na Internet através de sites de busca, criar comunidades virtuais e grupos de
discussão, possibilitar a leituras em mídias eletrônicas como revistas, jornais e sites de notícias,
navegar por museus virtuais e propor atividades através de games são algumas das ferramentas
que o educador dispõe para agregar valor e dinamismo às suas aulas. O papel do professor seria,
então, de um mediador da aprendizagem que tem como função provocar e ao mesmo tempo
revisar e discutir os trabalhos com a classe para ter certeza de que todos os alunos entenderam
completamente todos os pontos. O docente antes de ensinar deve se permitir a aprender novos
conceitos, deve abrir espaços para novas aprendizagens e incorporá-las ao seu dia a dia. Não há
mais lugar para docentes que ainda insistem em repetir os mesmos conteúdos de tempos atrás.
Para Paulo (2009) deve haver uma quebra de paradigmas quando pensamos nesse modelo de
ensino, o docente deve ser “um aprendiz, tanto quanto seu aluno, porém com uma considerável
bagagem cultural que lhe garante uma hierarquia de conhecimentos”. Os conteúdos abordados
devem ser contextualizados com a realidade do aluno de modo a provocar a reflexão e o
interesse.
CORRENTES TEÓRICAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO: CONECTIVISMO
Um aspecto importante a ser ressaltado na elaboração das atividades educacionais com a
utilização de dispositivos móveis refere-se às teorias de aprendizagem. Dentre elas, destaca-se a
utilização da abordagem pedagógica na perspectiva sociointeracionista de Vygotsky (1993) e a
construtivista formulada por Piaget (2003), em que o estudante participa ativamente da
aprendizagem.
Piaget insiste no fato de que se trata de um processo de construção contínua ou de uma
construção indefinida, quando se refere à elaboração de conhecimentos no espírito humano.
Concebeu um modelo teórico que se apoia fundamentalmente sobre a compreensão do
desenvolvimento humano, inscrevendo-o na perspectiva de uma construção da realidade, em
vez de sua simples transposição cognitiva na memória. Ou seja, ensinar é desafiar os estudantes
a buscar a sua própria autonomia no processo de aprendizagem, proporcionando-lhes atividades
de reflexão, de investigação, de reconstrução e construção do conhecimento de forma ativa. De
uma situação de receptor o estudante passa a ter uma postura mais participativa reflexiva.
Vygotsky, deixa claro que a aprendizagem ocorre em uma zona que ele denomina zona de
desenvolvimento proximal, que, tanto quanto o nível real deve ser considerado na prática
pedagógica. Exemplifica como sendo a distância entre o nível de desempenho de uma criança e
aquilo que ela não consegue fazer sozinha, mas que pode realizar com auxílio de um colega ou
de um adulto.
A essas teorias podemos acrescentar a Pedagogia Cognitivista de George Siemens
(2004) e Stephen Downes (2005), os quais defendem que a aprendizagem é o processo de
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construir redes de informação, contatos, recursos que são aplicados a problemas reais devido às
novas formas de aprendizagem diante do fluxo de informações das conexões com as pessoas, ou
através das mídias sociais e redes de relacionamentos.
Siemens, apesar de reconhecer a contribuição das teorias de aprendizagem comumente
aceitas, tais como, behaviorismo, cognitivismo e construtivismo, defende que as mesmas não
dão mais conta de compreender o processo da aprendizagem na atualidade, pois que, foram
desenvolvidas em um tempo que a aprendizagem não vivenciava o impacto das tecnologias
sobre o ser humano. Apresenta o Conectivismo como uma teoria alternativa que busca integrar
os princípios de várias teorias de outras áreas. Da área da complexidade, ressalta-se como
característica importante dos sistemas complexos o fato de serem compostos por agentes que
interagem de modo não linear entre si, produzindo uma evolução imprevisível e incontrolável,
mas que dá lugar a fenômenos emergentes de coordenação auto-organizada. No seu entender, "a
tecnologia reorganizou o modo como vivemos, como nos comunicamos e como aprendemos" e
agora, a aprendizagem ocorre de várias maneiras, com destaque para a aprendizagem informal
através de comunidades de prática, redes pessoais e também atividades relacionadas ao trabalho.
Para além de um conteúdo estático ou mero produto a ser adquirido o conhecimento na
sociedade atual é um processo complexo, dinâmico e contínuo. Pontua ainda que, na era digital
não é possível adquirirmos pessoalmente toda a quantidade de informação disponível sobre
determinado assunto. Mediante este fluxo abundante de informações, a formação de conexões
com demais pessoas ou redes de relacionamentos tem se revelado atividade essencial para a
aprendizagem.
No cerne do Conectivismo, portanto, repousa a ideia de que o conhecimento está
distribuído por uma rede de conexões, e a aprendizagem consiste na capacidade de circular por
essas redes. No modelo conectivista, uma comunidade de aprendizagem é descrita como um nó,
que é sempre uma parte de uma rede. Os nós surgem fora os pontos de conexão que são
encontrados em uma rede. Uma rede é composta por dois ou mais nós ligados a fim de
compartilhar recursos. Os nós podem ser de tamanho variável e força, dependendo da
concentração de informações e o número de indivíduos que estão navegando através de um nó
específico.
ALGUNS PRINCÍPIOS DO CONECTIVISMO:





A aprendizagem e o conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões e posições;
A aprendizagem é a capacidade de conectar nós específicos ou fontes de informações;
A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos;
A capacidade de investir no saber mais é muito mais importante do que o conhecimento
que o indivíduo já possui;
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A atualização do conhecimento é a intenção de todas as atividades de aprendizagem
conectivistas;
A tomada de decisão é um processo de aprendizagem;

OS DISPOSITIVOS MÓVEIS PODEM REVOLUCIONAR A EDUCAÇÃO?
O desafio de transformar máquinas em ferramentas educacionais não é novo. No mundo
surgem novos caminhos, como a utilização dos tablets e smartphones que, cada vez mais estão
chegando às mãos dos estudantes, integrando as novas tecnologias aos processos educacionais.
A instituição escolar não pode se alijar a realidade de vida dos educandos que manipulam os
dispositivos móveis com grande facilidade como se já nascessem com uma pré-disposição para
aprender a utilizá-los. A grande função da escola hoje é integrar essas novas tecnologias aos
processos de aprendizagens. Hoje os processos de aprendizagem não estão só na escola
(educação formal), estão disponíveis em várias fontes principalmente quando falamos em rede.
A utilização de dispositivos móveis na educação representa um grande potencial e cria um novo
conceito, o Mobile Learning, capaz de promover mobilidade aos diferentes usuários,
caracterizado por uma comunicação sem fio. O acesso à internet através desses dispositivos abre
um leque de opções no campo da pesquisa e atividades em sala de aula. Representa também
uma excelente alternativa para a EAD, na medida em que possibilita o acesso ao conteúdo em
qualquer lugar e em qualquer momento. As formas de utilização de um dispositivo móvel são
variadas, de acordo com a característica de cada um deles, mas as possibilidades são muitas, os
alunos podem trabalhar em grupo, produzir textos de forma compartilhada, gravar e editar
vídeos, fazer exercício de comunicação utilizando a mensagens, acessar fontes de informação.
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS PODEM SER LEVANTADAS PARA
MELHOR ENTENDIMENTO DA IMPORTÂNCIA E DA FUNCIONALIDADE DESSES
DISPOSITIVOS, TAIS COMO, A MOBILIDADE, INTERATIVIDADE E UBIQUIDADE.
Para Santaella (2010), a mobilidade é, sem dúvida, característica marcante da
modernidade e da pós-modernidade. A possibilidade do deslocamento de um local para outro
sob a influência das tecnologias móveis faz emergir um novo conceito de espaço e tempo. Além
do que, graças a dispositivos como tablets e smartphones, é possível, pela primeira vez, unir de
maneira tão integrada o mundo dentro e fora da escola. Um dos grandes benefícios desses
dispositivos é sem dúvida a mobilidade, ou seja, eles podem ser levados para qualquer lugar.
Eles aceleram o processo de anotar o conteúdo, utilizados para consulta de informações na
internet e até mesmo para descobrir o significado de palavras no dicionário. Isso possibilita que
o professor trate diferentes assuntos de formas inovadoras e interativas. Em relação à
interatividade destaca-se que é um fator fundamental na EAD e sempre foi uma preocupação
entre os educadores porque reflete na aprendizagem dos alunos. Fica evidente que a teoria de
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aprendizagem que sustenta o projeto pedagógico é determinante na valorização e utilização de
estratégias interativas.
A aprendizagem ubíqua, defendida por Santaella (2010) surge a qualquer momento
dependendo do interesse do aprendiz. A informação nos chega de várias fontes através dos
dispositivos móveis, mas só se transforma em aprendizagem no momento que o indivíduo a
utiliza em algo que seja útil para sua vida. A educação formal não deixará de existir, segue uma
sistematização do conhecimento necessária para que possamos separar o joio do trigo no mundo
de informações disponíveis no ciberespaço. Antes que a instituição permita a utilização dos
dispositivos móveis, alunos e professores precisam estar preparados para usá-los corretamente.
No caso do docente é importante que ele esteja motivado para explorar ao máximo os recursos
dessas ferramentas com seus alunos. Enfim, a tecnologia precisa ser pensada como uma
ferramenta que pode propiciar mudanças e melhorar sua prática em sala de aula. Assim, alguns
requisitos devem ser observados, tais como:





Integrar no Projeto Pedagógico a utilização dos dispositivos móveis
Elaborar objetivos claros para a utilização dessas ferramentas
Repensar as experiências de aprendizagem
Preparar os alunos e professores para a utilização das novas ferramentas de
aprendizagem

APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO
Destacamos, nesse estudo, algumas formas de utilização dos dispositivos móveis no
processo de construção do conhecimento, tais como: mídias sociais, vídeos, e blogs.
AS MÍDIAS SOCIAIS E O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM: GRUPO DE
ESTUDO
Nos últimos tempos percebe-se um crescente aumento de seguidores das redes sociais
como sistema complexo, não linear, por ser uma tendência desafiante da educação no contexto
da sociedade tecnológica, como já vinham sinalizando estudiosos sobre esse tema como:
Castells (1999), Lévy (2001), Morin (2003), Mattar (2011), Recuero (2011), Santaella (2013).
Em relação à dimensão da comunicação em rede, Casttels defende que “o novo sistema
de comunicação, baseado na integração em de múltiplos modos de comunicação, é a sua
capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais.” Isso reforça a
concepção de Lévy quando afirma que uma das características desse novo momento é a
circulação de mensagens e de informações, que contribui para quebrar o conceito linear de
mundo, ou seja, são vários mundos lidos por diferentes olhares. Morin, autor da epistemologia
da complexidade, por sua vez, vem há alguns anos, aprimorando a chamada teoria da
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complexidade, faz uma crítica ao ensino fragmentado ao romper com as disciplinas estruturadas
e opõe-se ao pensamento linear, reducionista e disjuntivo Entende o ser humano como um ser
complexo, capaz de se auto-organizar e de estabelecer relações com o outro, e é nessa relação de
alteridade que o sujeito encontra a transcendência. Mais recentemente, Mattar, nos seus estudos
e pesquisas, vem trazendo novos conhecimentos sobre a utilização das redes sociais na educação
e analisa o novo cenário nesse milênio que completamente com o desenvolvimento da Internet,
das ferramentas a Web 2.0 e das redes sociais, que passaram a ser naturalmente incorporadas
à educação. Recuero apresenta um estudo das redes sociais na internet e foca seu estudo nas
estruturas sociais. Conceitua rede social como “um conjunto de dois elementos: atores (pessoas,
instituições ou grupos; os nós de uma rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”. Na
realidade, as conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais que são formados
através da interação social entre os atores na Internet. Um dos elementos mais importantes para
o estudo das redes sociais na educação como o Facebok e Twitter, Blogs interativos, é a
verificação dos valores construídos nesses ambientes uma vez que esses sites possibilitam maior
visibilidade aos atores sociais e auxiliam no compartilhamento de informações, a troca de
textos, músicas fotos, e vídeos por meio da conexão com usuários de diferentes lugares.
Diversos modelos de utilização das mídias sociais são observados no sentido de
dinamizar o processo de ensino aprendizagem e cada vez mais aproximar os professores às
vivências dos alunos. O Facebook, por exemplo, é uma rede social que possui inúmeros
seguidores que aumentam a cada dia e oferece uma enorme possibilidade para estender a
aprendizagem fora da sala de aula de forma colaborativa. Os alunos têm a oportunidade de
compartilhar comentários, trocar informações, além de possibilitar o trabalho em projetos
colaborativos como, por exemplo, a produção textual. O crescimento de grupos de estudos
abertos ou fechados no Facebook é bastante expressivo, eles se formam de acordo com temas e
interesses abrangendo assuntos diversificados que permitem ao estudante uma visão que vai
além dos conteúdos específicos da estrutura curricular, contribuindo para uma formação geral e
mais abrangente do estudante. Nesses grupos de estudos a sala de aula ultrapassa as barreiras
físicas e ganha espaço no mundo virtual estreitando os laços entre professores e alunos. O
professor pode propor atividades paralelas às aulas presenciais provocando reflexões dos alunos
através de postagens pertinentes a disciplina lecionada. Os trabalhos realizados pelos alunos são
compartilhados e comentados possibilitando a criação de um fórum de discussões sobre
determinado tópico abordado no conteúdo apresentado. Nesse sentido, o professor parte de um
conhecimento pré-adquirido do aluno, de suas experiências de vida para desenvolver outras
habilidades e competências proporcionando uma aprendizagem efetiva.
UTILIZAÇÃO DO AUDIOVISUAL NA EDUCAÇÃO: VÍDEOS E YOUTUBE
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Cada vez mais observamos a presença da ação da mídia no cotidiano das pessoas e não
podemos nos furtar do fenômeno da midiabilidade. Napolitano (2008) ressalta a importância
desse fenômeno no campo educacional e a incorporação do material veiculado pela TV como
fonte de aprendizagem “todos nós, alunos ou professores estamos sujeitos à ação da mídia”. A
incorporação de alguns programas televisivos e outros produzidos pelos próprios alunos é um
das principais questões a ser pensada pela instituição escolar. Os educadores devem estar aptos
a ensinar mídias e através das mídias, como também saber ensinar aos seus alunos a importância
de não cair nas armadilhas de determinadas mensagens transmitidas por diversos meios de
comunicação e amplamente pela internet e de colaborarem para a formação de sujeitos críticos e
reflexivos. Belloni (2005) concorda com a integração das tecnologias no cotidiano escolar e
explica a principal razão e mais importante do ensino das mídias: “A escola deve integrar as
tecnologias de informação e comunicação porque elas já estão presentes e influentes em todas
as esferas da vida social”. Segundo Belloni, essa integração deverá ser de modo crítico, criativo
e competente. Para isso, faz-se necessário, importantes transformações na formação de
professores e em pesquisas voltadas para a metodologia do ensino.
De que forma trabalhar esses conteúdos e agregar valores ao processo ensino
aprendizagem, ainda causa certo desconforto em alguns profissionais de educação que não se
sentem preparados para aderirem a essa prática. Vale lembrar que a escolha do conteúdo
audiovisual ou da temática do vídeo a ser produzido, deverá passar por um critério de avaliação
do professor que mediará todo o processo. O conteúdo deve ser direcionado como complemento
do material ministrado em sala de aula, sem que um não inviabilize o outro. Paulo (2009)
ressalta que “ao exibir um filme em sala de aula ou um documentário, é relevante que o
educador promova debates sobre a essência da mensagem transmitida, quais aspectos positivos
e negativos daquela produção” podem contribuir e agregar valor ao aprendizado.

e

conseguirmos entender o audiovisual como fonte de conhecimento e agregador de valores,
ficará mais fácil de compreender a sua utilização como ferramenta pedagógica no ensino
tradicional e on-line. Atualmente os dispositivos móveis utilizados na produção de vídeos
(celular, câmeras fotográficas, filmadoras, ipod, ipad, etc) facilitam todo o processo,
principalmente se levarmos em consideração a rapidez que essa geração de alunos manuseia os
equipamentos.
Em um projeto mais ousado, dependendo do contexto escolar, cabe sugerir a criação de
uma WEBTV didática com conteúdos interdisciplinares que perpassam por todas as áreas do
conhecimento. Como exemplo de WEBTV com finalidade pedagógica destacamos a TV UVA
(www.uva.br/tvuva) que há 5 anos compõe sua grade de programação com conteúdos
educativos e utilizados por diversos educadores como complemento das disciplinas lecionadas
em sala de aula
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Nos últimos tempos o vídeo se tomou uma ferramenta essencial na comunicação. Cada
vez mais as pessoas são influenciadas por vídeos da web em seu cotidiano porque é forma mais
efetiva de se divulgar informações. Segundo Paulo:
“Verificamos a presença do audiovisual em vários seguimentos da sociedade:
nos vídeos didáticos exibidos nas instituições escolares, nos seminários e
congressos, nas salas de espera dos consultórios médicos[...] Tal
disseminação de produtos audiovisuais foi facilitada pelo advento da internet
e, principalmente, pelo site You Tube.” (PAULO, 2009, p. 68)

No processo educacional, não basta apenas construir conhecimento, é preciso garantir
que o mesmo seja assimilado e colocado em prática e, para esse propósito, não há nada melhor
do que o vídeo. Os vídeos enriquecem aulas presenciais e a distância; os professores podem
produzir vídeos, assim como os próprios alunos, como atividades de criação. Por sua vez, a
produção de vídeos pelos próprios alunos representa uma forma interessante de aprendizagem e
de compartilhamento de conteúdos, além de desenvolver a criatividade, quando pesquisam online para selecionar imagens e músicas. Os vídeos servem também como instrumento para
registrar o progresso dos alunos em atividades, dentre várias outras aplicações. O Youtube, por
exemplo, agrega inúmeros canais de vídeos que podem ser compartilhados e usados em sala de
aula como um recurso tecnológico interessante e motivador, gerando um grande repositório de
conteúdos didáticos, assim como a WEBTV mencionada anteriormente.
BLOGS COMO FERRAMENTA DE APOIO PARA A APRENDIZAGEM
Segundo Barbosa (2013) os blogs possibilitam aos alunos recriar, reinventar e até criar
novas idéias baseadas no que é tratado em sala de aula. Essa idéia é corroborada pela visão da
aprendizagem introspectiva, isto é, a que ocorre efetivamente de dentro para fora, excluindo a
crença de que o aprender se dá verticalmente só pela introdução de informações e o trabalho
estéril das mesmas. Tanto professores quanto alunos dispõem de uma série de recursos ao
utilizar os blogs como ferramenta de apoio. Os professores podem propor atividades envolvendo
uma produção textual que devem ser postadas nos blogs a fim de disponibilizar o conteúdo
produzido, como também sugerir uma atividade livre onde cada aluno poderá postar um
trabalho nesse espaço utilizando-se de algum recurso multimídia. No entender de Mattar
(2013), podemos utilizar um blog para diferentes finalidades com “propor questões para
debate, publicar trabalhos em desenvolvimento, registrar links comentados para outras fontes,
servir como atividade ou plataforma para um curso e representar uma instituição.” Portanto,
constitui um espaço de integração, de intercâmbio, de debate de portifólio digital, ou seja, ele
apresenta várias vertentes de caráter pedagógico
CONCLUSÃO
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Embora os dispositivos móveis ainda não tenha seu uso generalizado, se bem
aproveitados podem indicar um novo caminho para auxiliar no processo de aprendizagem dos
estudantes. O acesso à internet de banda larga, capacitação dos professores, proibição do uso em
algumas instituições de ensino, falta de infraestrutura e políticas públicas que apoiam e
possibilitam o uso dessas tecnologias ainda são relacionados como aspectos desfavoráveis à
implantação, contudo podemos observar em várias instituições de ensino os benefícios da
mobilidade e da adoção das novas tecnologias em relação ao processo de aprendizagem como
um todo. Os serviços da web 2.0 para os dispositivos móveis apresentam inúmeras
possibilidades pela facilidade do seu uso. A sua combinação com uma pedagogia adequada,
sustentada por teorias de aprendizagem condizentes com as novas tecnologias, podem
representar um grande auxílio para a construção do conhecimento do estudante. Mais do que
proibir, é fundamental integrar a utilização dos dispositivos móveis para a melhoria da
aprendizagem e o acesso à informação. O mundo mudou e as necessidades sociais também. Os
estudantes de hoje sabem, com facilidade, manejar os dispositivos móveis que deverão ser
vistos como ferramentas de apoio ao processo de aprendizagem.
Novos contextos surgem a cada momento e os aspectos institucionais certamente serão
alterados pelas mudanças que estão ocorrendo no campo da educação, notadamente com a
utilização das novas tecnologias da educação. Essas transformações se inserem num cenário
mais amplo impondo uma revisão na educação como forma de acompanhar as essas mudanças
que exigem transformações nos sistemas educacionais que se veem confrontados com novas
funções e novos desafios.
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Resumo: Este artigo propõe uma metodologia para o design e a avaliação em MOOCs
(Cursos Abertos Massivos Online), personalizados e baseados em habilidades e competências.
Partindo do cenário de desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação
(TICs) e da Web 2.0, o texto reflete inicialmente sobre as a possibilidade da aprendizagem
personalizada em rede. Em seguida, são descritas as primeiras experiências de MOOCs, no
exterior e no Brasil. Reflete-se então sobre as possibilidades de utilização dos referenciais de
competências e habilidades em cursos personalizados. São ainda propostas estratégias para
avaliação por competências e algoritmos adaptativos de aprendizagem. Aplicações baseadas
nessa fundamentação teórica estão em desenvolvimento.
Palavras-chave: MOOCs. Avaliação. Personalização.
Abstract: This paper proposes a methodology for the design and evaluation MOOCs
(Massive Open Online Courses), personalized and based on skills and competencies. Starting
from the scenario of development of information and communication technologies (ICT) and
Web 2.0 technologies, the text initially reflects on the possibility of personalized learning on
networks. Then, the article describe the first experiences of MOOCs, in Brazil and abroad. The
text then reflects on the possibilities of using the benchmarks of skills and abilities in
customized courses. It also proposes strategies for competency assessment and adaptive
learning algorithms. Applications based on this theoretical framework are under development.
Keywords: MOOCs. Assessment. Customization.
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1 CARACTERÍSTICAS DA ASCENÇÃO DA WEB 2.0
Uma das características marcantes da sociedade, no período do final do século XX e
começo do século XXI, é o uso cada vez mais intenso das tecnologias de informação e
comunicação. O uso dessas tecnologias, principalmente da Internet, resultou na passagem das
mais variadas mídias para a transmissão digital, o que levou a novas formas de acesso e
interação do usuário com as informações e o conhecimento.
Nesse cenário, sem dúvida a Internet, web ou rede foi o que mais impactou essa revolução
digital. Com sua navegação hipertextual, abrindo possibilidades a vàrias associações,
transformou a forma como acessamos, interagimos e processamos conteúdos e informações.
Castells aborda essas questões da atualidade afirmando:
O estudo sobre as estruturas sociais emergentes nos domínios da atividade e
experiência humana leva a uma conclusão abrangente: como tendência
histórica, as funções e processos dominantes na era da informação estão cada
vez mais organizados em torno de redes. Redes constituem a nova morfologia
social de nossas sociedades e a difusão da lógica de redes modifica de forma
substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de
experiência, poder e cultura. (CASTELLS, 1999, p. 565).

Assim, se a energia elétrica no século XIX alterou a vida social, o conceito de rede,
descrito pelo autor, torna a sociedade do século XXI estruturada, caracterizada e entrelaçada
pelo uso das tecnologias de informação e comunicação que, de certa forma, constituem a nova
morfologia social indicada por ele.
Ainda nesse sentido, as novas perspectivas do uso de aplicações ligados em rede, na era
da Web 2.0, voltaram-se para a exploração dos potenciais de busca, produção e
compartilhamento das informações, da construção conjunta entre pares, próximos ou distantes, e
de relacionamento entre pessoas.
(…)
web 2.0 considera o usuário também como um autor, ou seja, ele
acessa mas também remixa e produz conteúdos, que por sua vez são lançados
de volta à rede para acesso e retrabalho por outros. (MATTAR, 2013, p. 21).

Evoluímos com a rede e suas tecnologias, gradativamente fomos nos tornando leitores
mais assíduos de imagens, vídeos e áudios, e ao mesmo tempo todos esses recursos juntos, no
tratamento de um único conteúdo ou informação. O crescimento das redes sociais dimensionou
e estratificou o humano ao virtual, tornando-nos também híbridos e multifacetados. As
implicações perpassam do concreto motor aos sentidos e à cognição, o que definiu em certa
medida, na área educacional, um novo perfil de estudantes.
(...) As redes constituem uma nova morfologia em educação, modificando
substancialmente as operações e os resultados do processo de ensino e
aprendizagem. E essa modificação na estrutura da educação também é
determinada pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e
comunicação (TICs). (MATTAR, 2013, p. 26).
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Ainda nesse sentido, observamos o exponencial e dinâmico crescimento da rede. O
tratamento e filtros qualificados da informação tornaram-se primordiais para “autenticar” o
acesso e a interação com conteúdos relevantes, tornando as relações semânticas necessárias para
um maior aproveitamento do potencial da rede.
Dessa forma, observamos que um dos avanços da Web 2.0 á a Web Semântica, que
possibilitou atribuir significado à informação, gerenciamento de conteúdos em diferentes
formatos e processamento de dados por relevância.
O termo Web Semântica foi apresentado em 2001 pelo autor Tim Berners- ee: “ Web
Semântica não é uma Web separada, mas uma extensão da atual, na qual a informação é
utilizada com significado bem definido, aumentando a capacidade dos computadores para
trabalharem em cooperação com as pessoas”. (BERNERS-LEE et al, 1999).
Nessa perspectiva evolutiva da web, verifica-se uma consolidação progressiva de
tecnologias de informação, sem centralidade das informações, mas inovadora na sua
disseminação:
o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa
informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de
processamento da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo
entre a inovação e seu uso. (CASTELLS, 1999, p. 51)

Observando esse cenário, percebemos ainda uma mudança de paradigma quando
asseguramos que a realização de tarefas cotidianas encontra-se em crescente
automatização tecnológica, por sua facilidade ou comodidade.
Ainda segundo Castells, a incorporação do uso das redes como meio da comunicação
tem sido de eficiência indiscutível, por sua interatividade e massividade, pelas quais qualquer
um pode transmitir e receber transmissões, informar e ser informado, dizer seus pensamentos
etc. Assim, podemos definir o atual momento histórico de ascensão social da rede como um
momento tão importante quanto o momento da invenção da escrita.
(...) um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua
universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e
distribuição das palavras, sons e imagens de nossa cultura como
personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As
redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando
novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo,
sendo moldadas por ela. (CASTELLS, 1999, p. 40).

Como atenta Castells, as tecnologias de informação e comunicação configuram-se em
uma nova dimensão do ser-humano, com funcionalidades incorporadas ao nosso
comportamento e cognição sem que sejam muitas vezes sequer percebidas.
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2 APRENDIZAGEM EM REDE, CONECTADA OU PERSONALIZADA?
Nos últimos dez anos houve crescimento do que se considera a Web 2.0 ou web
colaborativa, marcada pela possibilidade de participação das pessoas nessa rede, seja
produzindo e compartilhando informações ou se relacionando com outras pessoas.
Atualmente, com as novas perspectivas do uso de aplicações ligados em rede na era da
Web 2.0, os estudos voltaram-se para a exploração dos potenciais de busca, produção e
compartilhamento das informações, de construção conjunta entre pares, próximos ou distantes, e
de relacionamento entre pessoas.
Esse potencial interativo e participativo pode permitir a construção de caminhos
variados pelos estudantes, interligando informações conforme seus interesses e necessidades,
que possibilitam a construção não linear de seus próprios percursos de aprendizagem.
Concomitante a esse cenário, observamos na área educacional o crescimento dos
MOOCs (Massive Open Online Courses, ou Cursos Online Abertos Massivos). O The New York
Times elegeu 2012 como o ano dos MOOCs (PAPPANO, 2012). Instituições como Coursera1,
edX2 e Udacity3 são ainda as grandes referências desse boom.
No Brasil não tínhamos experiências em língua portuguesa até a realização do MOOC
4

EaD , no final de 2012, coordenado pelo brasileiro João Mattar e o português Paulo Simões.
Em 2013, a ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
organizou o MOOC LP (Língua Portuguesa), coordenado pelo Prof. João Mattar e implantado
na plataforma REDU, com a tutoria do GPTED (Grupo de Pesquisa em Tecnologias
Educacionais do TIDD – Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design
Digital da PUC-SP).
Com essa iniciativa, a ABMES5, o GPTED e o REDU despontam em uma posição de
vanguarda na educação brasileira, democratizando a oferta gratuita em alta escala de cursos
certificados em Língua Portuguesa. Participaram desse projeto piloto 5.082 estudantes com
perfis variados, tais como: universitários, professores, estudantes do ensino médio, profissionais
liberais e donas de casa, entre outros.

1

Disponível em: <https://www.coursera.org/>. Acesso em: 10 out. 2013.
Disponível em: <https://www.edx.org/>. Acesso em: 10 out. 2013.
3
Disponível em: <https://www.udacity.com/>. Acesso em: 10 out. 2013.
4
Disponível em: <http://moocead.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2013.
5
Disponível em: <http://www.abmes.org.br/abmes/noticias/detalhe/id/779>. Acesso em: 10 out.
2

2013.
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A abundância e variedade de dados dessa experiência piloto confirmou a necessidade da
construção de uma aplicação que permita análises qualitativas de comportamento e correlação
dos usuários (estudantes) em situações de aprendizagem, como as existentes nas áreas de
comunicação e marketing, por exemplo.
Dessa experiência inicial, inquietações têm impulsionado nossas pesquisas, envolvendo
as seguintes questões:
1. Com a ascensão da web nas últimas décadas e com o tratamento cada vez mais
qualificado e personalizado da informação, seja pela web semântica,
inteligência artificial e redes sociais, é possível ampliar essa perspectiva para a
mensuração estatística de dados e desempenho qualitativo de estudantes em
seus processos educativos?
2. Como aproximar a inteligência artificial
individualizados na área educacional?

no

tratamento

de

dados

3. Quais métricas de avaliação de desempenho podem servir de parâmetros no
desenvolvimento de um algoritmo de aprendizagem, que possibilite o
mapeamento de desempenho e interação dos estudantes em um curso a
distância?
4. Personalizar conteúdos, atividades e feedbacks em cursos massivos a distância,
voltados ao ensino superior, seria uma possibilidade de elevar a qualidade da
tríade: Tecnologia, Aprendizagem e Educação a Distância?
Este artigo apresenta o esboço de uma proposta de desenvolver um sistema adaptativo
para cursos massivos online, que possa oferecer de forma personalizada, individualizada e
qualitativa a análise de padrões de comportamentos e interações, revertidos ao desempenho de
estudantes universitários.
O ensino adaptativo tem se apresentado como uma tendência em expansão em diversos
segmentos educacionais. No que se refere a este trabalho, vamos denominá-lo como ensino
individualizado e personalizado. A intenção é utilizar o conceito ensino adaptativo articulado à
perspectiva do trabalho pedagógico por competências e habilidades.
3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM SISTEMAS PERSONALIZADOS DE
APRENDIZAGEM
A escolha em se trabalhar na perspectiva de competências e habilidades deve-se às
transformações observadas no mundo do trabalho nas últimas décadas. Passamos da produção
industrial para a era da informação, em sinergia com a customização das informações, gerando
atualmente uma tendência para a personalização.
Nesse cenário, o trabalho por competências e habilidades se apresenta como o
mais coerente do ponto de vista educacional, visto que se entende por competência:

Página 48

“um conjunto de conhecimentos (informações), habilidades (técnicas) e atitudes
(valores), que são utilizadas em uma situação específica para transformá-la”.
(PERRENOUD, 2008).
Na formação por competências deve-se estimular a resolução de problemas, desafiar os
usuários (estudantes) a mobilizar conhecimentos já adquiridos, a integrar novos e a criar. O
conteúdo passa a ser um meio, um fundamento e não um fim em si mesmo. Há o rompimento da
dicotomia teoria e prática, ou seja, passa a ser necessário o compartilhamento, a interação e a
reflexão por meio da mediação de situações de aprendizagem, levando, assim, à tomada de
decisões.
4 AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS: UM BREVE PANORAMA
No Brasil, atualmente, essa perspectiva da avaliação por competências e habilidades
está mais presente em avaliações externas às escolas, em qualquer nível de escolaridade,
conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação e nos
Parâmetros Curriculares do Ensino Médio. Essas ações, por outro lado, não se refletem em boa
parte das avaliações aplicadas nas instituições de ensino, públicas ou privadas. Além disso, o
retorno dado aos estudantes, quando ocorrem, pouco revelam sobre os modos de intervenção
nos processos de aprendizagem. Essa tendência também é observada em muitos outros países.
Entre outros estudos, destaca-se a OEDE (Organization for Economic Co-operation and
Development), que realiza o AHELO6, que avalia habilidades gerais e habilidades específicas a
disciplinas.
Diante desse contexto, pode-se concluir que avaliações fazem parte do cotidiano das
pessoas nas mais diversas situações comunicativas. Assim, situações de aprendizagem que
envolvam desafios, resoluções de problemas, avaliações ou a elas vinculadas, devem ser vistas
como um preparatório para o mundo real e relacionadas às necessidades de cada usuário
(estudante).
No entanto, nem sempre essas ações significam um avanço relevante no processo
pedagógico individual de seus protagonistas. Nesse sentido, nossa pesquisa pretende o
desenvolvimento dessa aplicação (algoritmo adaptativo) baseada em competências e
habilidades, uma vez que, inseridos em situações problematizadoras, os usuários (estudantes)
tendem a mobilizar competências que contextualizem a aprendizagem.

6

Disponível

em:

<http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-

school/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdsahelo.htm>. Acesso em: 10 out. 2013.
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Concomitante a essa interação, padrões de comportamento dos estudantes serão
parametrizados, suas avaliações mensuradas e seus dados revertidos em conteúdos, atividades,
avaliações e feedbacks personalizados e individualizados a suas necessidades, defasagens e
potencialidades.
A construção da aplicação que customiza e personaliza os resultados de avaliação dos
estudantes será efetuada por meio de aplicações, que serão utilizadas inicialmente em programas
de educação a distância, preferencialmente com alta escalabilidade, como o formato de
MOOCs.
5 ALGORITMO ADAPTATIVO DE APRENDIZAGEM
Os avanços tecnológicos das ultimas décadas têm impactado gradativamente a educação
e mudado significativamente o ensino superior, no que se refere tanto à modalidade de educação
a distância quanto às metodologias e estratégias associadas aos modelos do ensino presencial.
Nesse sentido, as teorias e abordagens pedagógicas têm orientado e fundamentado a
compreensão dos processos cognitivos, seja com relação aos meios (presencial e online), aos
processos de interação, de acompanhamento, de avaliação e de desempenho.
Aprendemos de maneira diferente e, em particular na educação, um mesmo conteúdo e
metodologia de ensino pode não servir para todos.
Todos os indivíduos passam por um processo de aprendizagem ao longo de toda vida, e
fatores importantes nesse processo estão relacionados ao ato de conhecer, fazer, viver, ser.
Nesse sentido, Pierre Lévy afirma que “trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros
seres, cruzar um pouco de sua história, significa, entre outras coisas, construir uma bagagem de
referências e associações comuns, uma rede hipertextual unificada”. (LEVY, 2004, p. 72-73).
Seguindo essa lógica, podemos direcionar elementos da teoria piagetiana para refletir a
relação entre processos cognitivos, educação a distância, interação com o meio e a tendência do
ensino adaptativo em sistemas inteligentes voltados à aprendizagem.
Para Piaget, a inteligência não é inata, não depende só da hereditariedade; o
desenvolvimento se dá a partir da interação com o meio. É o sujeito que constrói o
conhecimento em constante interação com o objeto. Assim, a inteligência se constrói em duas
dimensões diferentes: existe um aspecto funcional e outro estrutural, compreendidos
inicialmente em três conceitos: desiquilíbrio ou conflito, assimilação e acomodação. Esses
conceitos podem ser utilizados com muita propriedade para compreender a dinâmica da
aprendizagem em ambientes virtuais, compreendida como um processo de acúmulo e
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reorganização, através da comparação, revisão e construção de novos esquemas de
conhecimento.
Direcionadas às interações dos estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem, essa
tríade pode ser compreendida como a base inicial de acesso de conteúdos e informações
planejados e disponibilizados em formato de aulas. Esse é o conflito cognitivo inicial,
movimentos de leitura, exploração do material e pesquisa; já no que tange à assimilação, a
representação é a resolução das atividades de aprendizagem; por último, na acomodação, a
aprendizagem se estrutura na medida em que novos esquemas são construídos com a ampliação,
combinação e alteração, transformados e recombinados em outras situações.
Ainda nesse contexto do uso crescente das tecnologias de informação e comunicação, o
“learning analytics”, ou análise da aprendizagem, é apontado como uma tendência importante
no relatório do Horizon Report 2013 (JOHNSON et al, 20013). De forma resumida, apresentase como uma possibilidade de analisar um grande volume de dados e transformá-los em
indicadores, bem como tendências que pautam o desenvolvimento de produtos, cada vez mais
segmentados e personalizados à retenção e ao desempenho dos estudantes.
Relacionando diretamente essa tendência à teoria de Piaget, que concebe como parte do
desenvolvimento os processos de adaptação, esses sistemas, quando bem estruturados e
pautados por objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, podem organizar o conhecimento
de forma personalizada, entregue aos estudantes por meio de mapeamentos iniciais,
potencializando, assim, alterações em estruturas cognitivas já existentes.
A construção desse movimento de interação adaptativa por meio de sistemas
inteligentes de mapeamentos engloba pelo menos dois movimentos (assimilação e
acomodação), produzindo um processo de equilíbrio contínuo (equilibração). O indivíduo
modifica o meio e é também modificado por ele. A adaptação intelectual constitui-se então em
um “equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma acomodação complementar”
(PIAGET, 1982, p. 18).
Os sistemas adaptativos de aprendizagem apresentam-se como uma perspectiva
ampliada de possibilidade de conceitos, conhecimentos e ideias que precisam ser aprendidos; ao
mesmo tempo, antecedem conhecimentos que muitas vezes os estudantes não possuem por
diversas defasagens, sejam elas educacionais e sociais.
6 CONCLUSÃO
Dessa forma, resumidamente, a proposta de personalização da aprendizagem teve como
ponto de partida a evolução dos sistemas de comunicação e inteligência artificial apresentados
na perspectiva da Web 2.0 e o interesse por sistemas adaptativos voltados à aprendizagem. Ao
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pesquisá-los, identificamos algumas potencialidades e fragilidades, que foram o pontapé inicial
para nossos estudos e proposta de intervenção em cursos massivos online voltados ao ensino
superior.
Foram acrescidos à proposta de ensino adaptativo, que em nossa pesquisa e projeto é
referenciado como personalizado, a identificação dos estilos de aprendizagem e a matriz
referencial baseada em competências e habilidades, o que em nossa avaliação, articuladas com
outras estratégias de interação ainda em pesquisa e desenvolvimento, quebram a linearidade da
entrega sob demanda do material instrucional ao usuário estudante.
Um grande diferencial no estudo por competências e habilidades é sua relação imediata
com o mundo: diante das situações-problema enfrentadas no cotidiano, é preciso ter objetivos,
mobilizar habilidades e conteúdos para resolver a situação de alguma forma adequada. Assim, a
vida real não nos coloca diante de uma única “resposta correta”, mas nos exige escolher
“percursos adequados, que não precisam ser únicos”. ó o desenvolvimento de competências e
habilidades nos permite dar ênfase ao percurso de aprendizagem, não apenas ao conhecimento
isolado.
Assim, a ferramenta tecnológica online em desenvolvimento se vincula a uma proposta
metodológica, com entrega de conteúdo pertinente e personalizado, com avaliação de
desempenho contínua.
A ferramenta e a proposta metodológica objetivam alavancar a aprendizagem dos
estudantes de cursos superiores, através da aplicação sistêmica de avaliações desenvolvidas e
estruturadas em uma matriz referencial de competências e habilidades voltadas ao desempenho
e intervenções personalizadas de ensino e aprendizagem.
A metodologia de avaliação, estruturada nessa perspectiva, agrega um importante
diferencial à ferramenta tecnológica, que passa a ser uma solução para aplicação e mensuração
de desempenho longitudinal de estudantes universitários, proporcionando às instituições de
ensino superior um acompanhamento contínuo e eficiente do desenvolvimento de componentes
curriculares e, consequentemente, de seus estudantes.
Ao interagir nessa perspectiva de avaliação de desempenho, o estudante passa por uma
relação imediata com o mundo, partindo das situações-problema enfrentadas no cotidiano,
definindo objetivos e mobilizando habilidades e conteúdos.
Ao utilizar essa ferramenta, portanto, o estudante poderá vivenciar experiências de
aprendizagem que o preparem para a vida real, em que não existe somente uma única “resposta
correta”, e que exige habilidades de avaliar e escolher “percursos” adequados, que não precisam
ser únicos”.

esse sentido, avaliamos que a tríade: (a) personalização da aprendizagem por

competências e habilidades, (b) metodologias de acompanhamento de desempenho e (c)
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tecnologia permite a formação e autonomia com qualidade em ambientes educacionais
massivos.
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Resumo: A sociedade está em permanente mudança, constituindo um dos seus problemas a
necessidade de construir conhecimento útil e atualizado para que as pessoas possam dar resposta às suas
necessidades e à concretização dos seus projetos. Como contributo para a construção do conhecimento e
promoção da aprendizagem, tendo em conta as potencialidades das tecnologias da informação e
comunicação (TIC), propõe-se a conceptualização e utilização da Web 2.0 e de recursos educacionais
abertos. Com este artigo, utilizando uma metodologia qualitativa, com procedimentos próximos da pesquisa
bibliográfica, evidenciam-se a Web 2.0 e os recursos educacionais abertos, bem como a sua importância no
ensino e na aprendizagem.
Palavras-chave: Web 2.0. Recursos educacionais abertos (REA). Ensino. Aprendizagem.

Abstract: Society is constantly changing and one of its problems is the need to build useful and
updated knowledge, so that people can meet their needs and execute their projects. As a contribution to the
construction of knowledge and promotion of learning, taking into account the potential of information and
communication technologies (ICT), the conceptualization and use of Web 2.0 and open educational
resources is proposed. With this article, using a qualitative methodology, with the procedures of literature
research, we will highlight Web 2.0 and open educational resources, as well as it their importance in teaching
and learning.
Keywords: Web 2.0. Open educational resources (OER). Teaching, Learning.
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INTRODUÇÃO
As ações de ensinar e de aprender podem ter lugar em cada momento e em qualquer lugar onde as
pessoas se encontrem. Em cada país proporciona-se a aprendizagem orientada a partir do seu sistema
educativo, o qual tem regras bem definidas relativamente a quem ensina, quem aprende, onde e quando se
deve ensinar, o que se deve ensinar e aprender e, em que períodos da vida das pessoas devem ocorrer os
processos formais de ensino e aprendizagem.
A existência de períodos, para cada pessoa, essencialmente orientados para a aprendizagem é
defensável e constitui um direito em todos os países considerados civilizados. Mas, como as necessidades de
aprendizagem não terminam quando termina o ensino formal, é necessário criar condições para que a
aprendizagem decorra, também, ao longo de toda a vida das pessoas, pois só assim poderão possuir o
conhecimento, atualizado, necessário para dar resposta aos problemas que tenham de enfrentar, às suas
necessidades e projetos.
A preocupação em garantir condições de aprendizagem ao longo da vida leva investigadores e
responsáveis diretos pela educação e pela formação a empenharem-se na melhoria dos ambientes formais e
informais de aprendizagem, constituindo os recursos educacionais ferramentas das quais se pode beneficiar
antes, durante e depois do ensino formal. Assim, utilizando uma metodologia qualitativa, assente na pesquisa
bibliográfica e na reflexão, neste artigo apresentam-se a conceptualização, caraterísticas e potencialidades
dos recursos educacionais abertos, tendo como finalidade contribuir para melhorar o processo de ensino e
aprendizagem através da sua construção, acesso, utilização, reutilização, partilha e distribuição.
WEB 2.0 E RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS
WEB 2.0
A atenção dada à colaboração e à interação no mundo atual conduz à necessidade de fazer com que
os contextos de aprendizagem sejam espaços pedagógicos e sociais de comunicação, exigindo a utilização da
Internet, com destaque para a Web 2.0, a qual proporciona aos professores, aos alunos e à comunidade em
geral condições adequadas à aprendizagem colaborativa, no sentido de cada coletividade educativa beneficiar
dos contributos de cada membro, para a construção conjunta do conhecimento.
Para Kitsantas e Dabbagh (2011), a Web 2.0 é a evolução da Web 1.0, considerando esta, como uma
plataforma para apresentação de informações. A Web 2.0 evoluiu para uma plataforma com potencialidades
quer para a apresentação de informação, quer para a participação na criação de informação, podendo-se
considerar como um conjunto de tecnologias e aplicações de software que permitem interagir, colaborar,
criar e partilhar informações. De acordo com London e Hall (2011), as tecnologias da Web 2.0 facilitam a
autonomia e a iniciativa do aluno, combinam a utilização de vários meios, fornecem uma grande diversidade
de fontes de pesquisa de informação, facilitam a agregação e análise de dados, incentivam a partilha de
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ficheiros e fornecem canais de comunicação interpessoal que permitem desenvolver trabalho em rede e a
construção de comunidades.
A quantidade e diversidade de possibilidades que a Web 2.0 permite, fazem dela o ponto de partida e
o suporte para aplicações tais como: ferramentas de redes sociais (Facebook, Twitter e MySpace), de
colaboração (Blogs, Wikis, Google docs), de partilha de fotografias (Flickr e Pikasa), de áudio (Audacity e
iTunes), de vídeo (YouTube), de ficheiros (Dropbox), de apresentação (PowerPoint e Prezi), de simulações,
de construção de modelos (mapas de conceitos); de suporte a estratégias organizacionais (Delicious) e
ferramentas de comunicação (Skype).
As aplicações da Web 2.0 baseiam-se num processo interativo e participativo que se pode entender
como a conectividade de ‘muitos-para-muitos’, entre e dentro de grupos de utilizadores da nternet
(SELWYN, 2011). De acordo com o mesmo autor as potencialidades da Web 2.0 motivaram a necessidade
dos educadores adotarem uma perspetiva pedagógica, onde os aprendentes são participantes ativos ou
coprodutores de conhecimento em vez de consumidores passivos de conteúdos, considerando-se a
aprendizagem como um processo social e participativo que suporta as metas e as necessidades da vida
pessoal.
A Web 2.0 deu um grande impulso à criação e utilização das redes sociais, proporcionando a sua
utilização intensiva e generalizada a um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. As redes
sociais são consideradas por Boyd e Ellison (2008) como um serviço baseado na Web que permite aos
utilizadores construir um perfil público ou semipúblico e estabelecer contacto com utilizadores dessa rede. O
perfil poderá ser mais ou menos complexo, em função da rede utilizada, sendo o seu objetivo principal
estabelecer ligação com os utilizadores que fazem parte dessa rede.
O que tem sido alterado nos últimos anos são os meios e as formas de desenvolvimento e promoção
dessa colaboração. Continuando-se a defender e a valorizar a importância que a colaboração presencial pode
assumir, são muito importantes as possibilidades de colaboração que as tecnologias de informação e
comunicação proporcionam através dos mais variados meios, que muitas vezes, para além das formas
próprias que assumem, também funcionam em complementaridade com as formas de colaboração existentes.
Selwyn (2011) salienta que a utilização das tecnologias da Web 2.0 na educação é um processo
muito mais complexo do que aquilo que é sugerido pelas descrições populares do ‘currículo 2.0’ e da
‘educação 2.0’, sugerindo que é mais útil considerar o currículo e a pedagogia na era da Web 2.0 como um
conjunto de continuidades, em vez de um conjunto de descontinuidades radicais, a partir dos sistemas
educativos e tecnológicos das décadas anteriores. O mesmo autor refere que as tecnologias da Web 2.0
podem ser integradas em contextos significativos para a futura organização da educação e da aprendizagem,
mas seria imprudente presumir que estas tecnologias por si sós possuem a capacidade para transcenderem as
relações de poder que persistem entre aprendentes individuais e instituições formais.
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À medida que as TIC têm evoluído as sociedades tendem a tornar-se sociedades do conhecimento,
considerando este, como o principal fator em que assenta o desenvolvimento. Assim, o sistema educativo vêse obrigado a acompanhar a evolução da sociedade e a tornar-se um impulsionador do conhecimento
científico e tecnológico avançado e validado, no qual deve assentar o desenvolvimento económico e social e
a formação das pessoas ao longo da vida.
A estandardização das características de navegação e a integração dos recursos de informação com
outros recursos de aprendizagem contribui para reduzir a sobrecarga cognitiva dos alunos e libertá-los para
outros trabalhos que exijam níveis mais elevados de processamento de informação, do que a simples
pesquisa de informação (SUGRUE, 2000).
A Web 2.0 pode ser utilizada na construção de recursos que vão ao encontro das aspirações e
necessidades dos alunos. No entanto, Selwyn (2011) salienta que existem algumas falhas significativas nas
formas como a Web 2.0 está a ser abordada e implementada na educação. Salienta a existência de uma linha
de pensamento determinista em que as ferramentas da Web 2.0 são apresentadas como soluções técnicas já
prontas para uma gama de problemas de raiz social que atualmente afetam as instituições de ensino. Mas, o
envolvimento de um aprendente com a Web 2.0 não é abstrato ou neutro, pelo contrário está firmemente
enraizado na realidade da vida do dia-a-dia.
Como contributo para melhorar as metodologias adequadas ao processo de ensino e aprendizagem e
os contextos de aprendizagem propomos a utilização de recursos educacionais abertos, cujas caraterísticas e
conceitualização desenvolveremos no ponto seguinte.
RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS
Atualmente, constatam-se dois paradigmas que tanto podem ser complementares como
contraditórios, um assente no ensino formal outro no ensino informal. O paradigma associado ao ensino
formal carateriza-se por programas superiormente definidos, em espaços e tempos bem delimitados e um
conhecimento curricular com vários níveis, esperando-se que em níveis idênticos os alunos obtenham
aprendizagens idênticas. O ensino formal é motivado pela necessidade de cada país promover as melhores
condições aos seus cidadãos, no sentido de lhes proporcionar condições para que possam ser cultos e
evoluídos, capazes de dar respostas às suas necessidades, projetos e aspirações.
No ensino formal podem ser identificadas várias atitudes nos alunos que o frequentam, observandose alunos que procuram atingir o melhor do sistema educativo, no sentido de obterem conhecimento
atualizado, útil, validado e reconhecido pela comunidade, outros que manifestam pouco interesse por
frequentar a escola, não valorizando o conhecimento escolar e, assumindo, algumas vezes, que só
frequentam a escola porque são obrigados.
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O ensino informal é caraterizado pela ausência de programas e de conteúdos pré-definidos, bem
como de regras, calendarizações e espaços físicos, podendo cada pessoa procurar aprender onde e quando
quiser, de acordo com os seus interesses e necessidades.
A linha de separação entre os espaços de aprendizagem formal e informal conhece na
sociedade digital uma progressiva diluição dos limites tradicionais ou fronteiras entre a
escola e o conhecimento curricular, por um lado, e, por outro, o conhecimento construído
em contextos, de prática social, suportados por redes digitais e pelas comunidades de
prática. Esta diluição não significa esvaziar o sentido e a missão da escola mas, pelo
contrário, parece-nos reforçar a necessidade de expansão da intervenção e ação da escola
orientada para as redes de conhecimento que se desenvolvem no espaço digital das novas
comunidades de interesses de ação (DIAS; OSÓRIO, 2011, p. 5).

As redes e a quantidade de informação que suportam e disponibilizam conduzem ao problema de,
muitas vezes, não se saber o que se quer ou deve ensinar. Atualmente a generalidade dos alunos faz
pesquisas na Internet, utiliza as redes sociais e outros recursos da Internet. No entanto, quais são as respostas
que os educadores e responsáveis pela educação têm para as seguintes questões: O que os alunos devem
aprender com as redes sociais? O que os alunos devem pesquisar na Internet? Quais são os recursos da
Internet que os alunos devem utilizar?
A dificuldade em obter respostas para as questões formuladas, ou seja de não se saber, muitas vezes,
o que se pretende ensinar e quais serão os conteúdos mais úteis para os alunos, mantém válida a ideia de
ensinar os estudantes a aprender a aprender, assim como motivá-los a gerirem a sua própria aprendizagem,
tendo em conta os seus interesses e os recursos disponíveis. Neste sentido, Downes (2011b) questiona como
é que aprendemos algo que vai mudando e não pode ser ensinado com precisão, sugerindo que por este
motivo o sistema educativo deve ser visto como algo adaptativo e não como algo meramente prescritivo.
Considerando que a sociedade tem de evoluir com todos os seus membros, uma das questões
pertinentes consiste em saber como proporcionar melhores condições de aprendizagem, não só aos alunos
que estão no ensino formal e gostam deste tipo de ensino, mas também aos que não gostam, aos que o
abandonam e acima de tudo às pessoas que querem aprender ao longo da vida.
Quando os contextos existentes nem sempre dão as respostas desejadas aos objetivos para que foram
criados é importante tentar colmatar dificuldades com novas propostas e novos desafios.
Nos espaços de construção das aprendizagens em rede merecem particular atenção os recursos
educacionais abertos (REA).
A construção de recursos educacionais abertos que respondam às preocupações sociais, aos
interesses e necessidades dos alunos e às inovações tecnológicas, deve obedecer a uma perspetiva dinâmica e
variável, pois, acontecimentos, interesses e necessidades estão em permanente mudança. A interação em
rede, entre os vários participantes, também deve ser orientada no sentido de se saber quando deve começar,
quando tem interesse para os participantes e quando deve acabar. Não é possível manter um tema em
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discussão, ou uma conversa indefinidamente, pois, de um modo geral o mesmo tópico interessa no mesmo
intervalo de tempo a um número muito reduzido de pessoas, e só essas é que se empenham na discussão.
Outro aspeto que deve ser considerado na criação dos REA é o facto de os alunos estarem a mudar. É
muito difícil compreender os verdadeiros interesses da maioria dos jovens, pois mostram-se muitas vezes
alheios a situações concretas do seu dia-a-dia e empenham-se em discussões que parecem vazias e sem
qualquer interesse, para professores e educadores. Há um corte evidente entre interesses e hábitos dos
educadores e dos educandos.
A influência das tecnologias de informação no contexto educativo tem trazido novos conceitos e
novas formas de ver as relações entre os intervenientes no contexto educativo, surgindo designações como:
nativos digitais ou geração net, imigrantes digitais e infoexcluídos, em função do conhecimento e utilização
que cada pessoa faz, ou é capaz de fazer, das TIC.
Os REA têm de ser pensados e considerados de modo que satisfaçam da melhor forma os interesses e
respondam às necessidades, pela sua relação com as TIC, dos infoexcluídos (alheios às TIC) dos imigrantes
digitais (utilizadores que aprenderam e se adaptaram às TIC, em contextos particulares de acordo com as
suas necessidades e interesses) e dos nativos digitais (aqueles que cresceram com as TIC, utilizam-nas com
naturalidade e de forma praticamente intuitiva).
Os conhecimentos dos imigrantes digitais e dos nativos digitais são geralmente diferentes, mas,
muitas vezes, os interesses podem ser idênticos. Assim, procurar a satisfação de tais interesses, com
vantagens para ambos, implica a construção de recursos cuja utilização admita vários níveis de
conhecimento, competência e experiência. Os recursos educacionais abertos podem constituir uma maisvalia para os ambientes de aprendizagem suportados pela Internet.
Como contributo para melhorar e proporcionar condições de ensino e de aprendizagem a cada
pessoa, independentemente da relação que tenha com o sistema formal de ensino e aprendizagem, defende-se
a produção e utilização de recursos educacionais abertos.
Downes (2011a) define recursos educacionais abertos do seguinte modo: “ pen educational
resources are materials used to support education that may be freely accessed, reuse, modified and shared by
anyone”. O mesmo autor salienta como potencialidades dos REA, as seguintes: suporte ao desenvolvimento
de competências de resolução de problemas, criação de oportunidades para uma aprendizagem
personalizada, possibilidades dos aprendentes criarem e partilharem os seus próprios conteúdos, suporte de
aprendizagem ao longo da vida, inclusão social e acesso aos recursos, flexibilidade, diversidade e contexto,
melhoria na qualidade dos conteúdos (controlo da qualidade, feedback, colaboração nas comunidades e redes
onde os recursos são partilhados). Um REA pode ser um curso inteiro, um livro completo, ou uma peça mais
granular, tal como um simples objeto de aprendizagem.
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tendendo à opinião de

’ ntoni (2009) os

podem ser considerados na perspetiva do aluno e

na do professor. Na perspetiva do aluno, podem ser considerados como componentes de educação formal,
tais como materiais de apoio à aprendizagem face-a-face ou a distância, e como validação de experiências de
aprendizagem através da avaliação e do reconhecimento. Do ponto de vista do professor os REA são
congruentes com a tradição académica: combinam a tradição de partilha da cultura e ideias com colegas de
forma colaborativa e interativa suportada pela Internet, dando força à crença de que todos devem ter a
liberdade de usar, personalizar, melhorar e redistribuir recursos educativos, sem restrições.
A definição de recursos educacionais abertos proposta por Downes (2011c) é adequada no contexto
educativo, pois, apresenta uma identificação (recursos educacionais abertos), com caraterísticas bem
definidas relativamente à sua funcionalidade (são materiais utilizados para apoiar a educação) e especifica a
utilização que pode ser feita dos seus elementos (podem ser livremente acedidos, reutilizados,
modificados e partilhados por qualquer pessoa), tornando-a uma definição claramente entendível
por alunos e professores.
Algumas instituições, em vez de oferecerem cursos completos, oferecem pequenas unidades de
ensino, como um módulo para uma aula, ficheiro de vídeo ou planos de aula (HILTON et al, 2010).
O conceito de aberto em recurso educacional aberto não pode ser visto como o contrário de fechado,
mas como aberto no sentido de admitir níveis de abertura, em múltiplas dimensões, como sejam, acesso livre
ou condicionado, facilidade ou dificuldade de ser encontrado, possibilidade ilimitada ou limitada de
reutilização, de partilha ou de modificação.
Das caraterísticas, referidas na literatura, associadas aos recursos educacionais abertos destacamos:
devem ser de fácil acesso, gratuitos e utilizados em diversos contextos; o acesso é fornecido sem custo
para as instituições educacionais e para os utilizadores; o licenciamento é permitido no sentido de
reutilizar os recursos em atividades educacionais, com possibilidade de os modificar, combinar e
redistribuir de forma fácil, mantendo as caraterísticas de REA; o código fonte deve estar disponível
para poder ser utilizado pelos sistemas educativos, nas ferramentas de software e nos serviços
baseados na Web.
Hilton et al. (2010) defendem que os REA devem ser licenciados, sendo as licenças mais comuns as
da Creative Commons. O licenciamento justifica-se porque, segundo os mesmos autores, há
países, como por exemplo os Estados Unidos, nos quais tudo o que se cria é automaticamente
protegido e por isso é legalmente fechado para ser reutilizado, a menos que o autor tome medidas
para poder ser aberto.
A aprendizagem aberta e a distância podem tornar a educação mais aberta para aqueles que
precisam, ou desejam, oportunidades alternativas ao sistema tradicional. O que é adicionado nas definições
de REA é o conceito de livre. Há uma filosofia comum aos REA e aos movimentos de software livre e open
source, sendo o princípio subjacente a ambos a liberdade de partilhar conhecimento ( ’

, 2009).
59

Wiley (2009 apud HILTON et al, 2010) salienta quatro R, como os níveis a considerar no
licenciamento dos REA: Reuse (o recurso pode ser utilizado sem ser alterado), Revise (o recurso pode ser
adaptado, ajustado, traduzido ou alterado), Remix (o recurso pode ser combinado com outros recursos para
originar novos recursos), Redistribute (o recurso pode ser partilhado em cópias, com adaptações ou
combinado com outros recursos).
A Creative Commons oferece várias licenças para os criadores de conteúdo licenciarem o
seu trabalho de forma coerente relativamente a restrições de acordo com os desejos de abertura,
tendo em conta os 4 R referidos. Se os criadores de REA querem que os seus recursos sejam tão abertos
quanto possível, devem licenciá-los da forma menos restritiva. Isso permite que outras pessoas utilizem o
recurso, o reutilizem, redistribuam, revejam e o combinem com outros para gerar novos recursos, desde que
o atribuam ao autor original.
Se quem constrói um REA pretende que este seja utilizado de uma forma generalizada,
gratuita e com possibilidades de ser distribuído, modificado ou combinado com outros recursos
deve ser cuidadoso: na seleção das ferramentas que utiliza no seu desenvolvimento, selecionando
as ferramentas o mais simples possível; com o nível de especialização dos utilizadores, o recurso
não pode ser só para especialistas, mas para qualquer utilizador; com aspetos técnicos,
nomeadamente deve proporcionar aos potenciais utilizadores acesso ao código fonte e a
ferramentas de edição que permitam a edição do recurso com facilidade.
Os recursos educacionais abertos, sendo materiais utilizados para apoiar a educação e
podendo ser livremente acedidos, reutilizados, modificados e partilhados por qualquer pessoa
constituem-se como objetos de análise e reflexão com fortes implicações na definição de
estratégias para a promoção e o desenvolvimento da educação formal e informal.
Uma das caraterísticas dos REA é que a abertura destes recursos não está no próprio
recurso, mas antes, no que se pode fazer com o recurso. Se o utilizador pode aceder, usar,
modificar e partilhar, então a natureza do recurso torna-se irrelevante, comparando-a com o que
se pode fazer com ele.
A partilha dos REA implica que o conhecimento seja disponibilizado gratuitamente em
condições não comerciais. Mas esta situação levanta a questão de saber como é que o recurso
pode ser mantido sempre disponível e operacional. Se os utilizadores dos REA não pagam a sua
produção e distribuição, de que forma a sua produção e distribuição podem ser mantidas?
A maioria das pessoas quando pensa em sustentabilidade pensa em como os recursos
são pagos e, consequentemente surgem as questões: quem cria os REA? Como são pagos?
Como podem ser distribuídos? Como trabalhar com eles?
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Para obter respostas para as questões apresentadas devemos começar por identificar os
benefícios dos REA para quem os venha a utilizar. Uma rede de REA traria grande benefício para
a comunidade, aumentando o valor dos recursos individuais e o bem-estar da comunidade como
um todo. Mas, uma rede de REA é desejável somente se o custo puder ser suportado, não só em
termos de financiamento, mas também em termos de práticas de utilização.
A aprendizagem estende-se para além do âmbito da aprendizagem formal e, portanto, os
recursos não utilizados em ambiente formal podem ainda ser instâncias de REA.
Para a melhor compreensão dos REA podemos considerá-los em dois domínios, com
sentidos distintos: tipos de recursos e meios de comunicação de recursos. Os tipos de recursos
previstos podem incluir software (que inclui, mas não é limitado aos sistemas de gestão de
aprendizagem), artigos e monografias, cursos, animações, demonstrações, simulações e jogos.
Os meios de comunicação de recursos podem incluir, entre outros, os que estão associados às
TIC, como páginas Web e serviços de Internet, videoconferência, CD-ROM, rádio e televisão via
satélite (DOWNES, 2011c).
A multiplicidade de fontes de informação e de espaços de interação podem fazer do
estudante apenas um consumidor de informação e utilizador de recursos feitos por outros. Numa
época de dificuldades de acesso ao emprego e em que o trabalho por conta de outrem é cada vez
menos seguro e duradoiro impõem-se processos que motivem os alunos a ter iniciativa própria
que, para além de consumidores, sejam também produtores e empreendedores.
A participação em redes, a produção e utilização de REA devem ser cada vez mais
facilitadas e orientadas para fins e objetivos concretos, numa perspetiva de desenvolver
pedagogias de participação em vez de pedagogias orientadas para a exposição e retenção. É
importante defender a ideia de investir num conhecimento sólido, útil e dinâmico em vez de um
conhecimento fatual, pois este, muitas vezes, quando pensamos que estamos preparados para o
utilizar já está desatualizado e sem interesse.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Numa época em que as tecnologias da informação e comunicação influenciam quase todos os ramos
da sociedade é fundamental procurar ter bons recursos de aprendizagem, ou seja recursos que proporcionem
cada vez, a maior número de pessoas, mais e melhor aprendizagem.
As potencialidades da Web 2.0, a conceptualização e a utilidade dos recursos educacionais abertos
para poderem ser utilizados em ambientes formais ou informais de ensino, por pessoas dos vários níveis de
formação e conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação, abrem perspetivas para uma maior
equidade, entre os cidadãos em todo o mundo, no uso e benefícios que as TIC proporcionam.
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Os recursos educacionais abertos e as problemáticas associadas ao conceito de aberto e do seu
licenciamento constituem um tema do maior interesse, nomeadamente nos aspetos relacionados com o livre
acesso, as estratégias e contextos de utilização e reutilização.
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