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RESUMO 

A preocupação inerente a este trabalho está relacionada à questão: o conhecimento de senso 

comum aplicado aos metadados de OA’s (Objeto de Aprendizagem) contribui para o reuso 

dos mesmos? Com esta pergunta em mente, este trabalho investiga como é a educação 

apoiada por computadores, também denominada e-Learning, estudando sua origem, as 

tecnologias que apóiam essa modalidade de ensino e como o Brasil tem lidado com essa 

metodologia. Para apoiar o e-Learning foram criados os OA’s, que podem ser entendidos 

como blocos de construção para os materiais educacionais eletrônicos, constituindo trechos de 

textos, imagens, vídeos, sendo que um material completo também é considerado um OA. A 

característica mais importante de um OA é sua capacidade de ser reusado em outros OA’s, 

sendo que para esse reuso são utilizados seus metadados, os quais permitem que seu conteúdo 

seja etiquetado para que um dado componente (ou mesmo todo o material) seja armazenado 

com mais significado, podendo assim facilitar a sua recuperação. A criação de OA’s pode-se 

valer da adoção de diferentes normas, sendo que neste trabalho é adotada a norma SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model), a qual utiliza um modelo de metadados 

denominado IEEE LOM (Learning Object Metadata). O Cognitor, desenvolvido no LIA 

(Laboratório de Interação Avançada) é um exemplo de ferramenta que permite que sejam 

criados materiais educacionais e que esses sejam empacotados utilizando a norma SCORM. 

Esta ferramenta será utilizada para avaliar a questão inicial apresentada, por isso o mecanismo 

de preenchimento de metadados existente será aprimorado, com o objetivo de permitir que 

mais campos de metadados sejam preenchidos de forma semi-automática utilizando o 

conhecimento de senso comum disponibilizado pelo projeto OMCS-Br (Open Mind Common 

Sense no Brasil), dando assim um maior significado para os OA’s criados, bem como seus 

componentes. Também será feita uma reengenharia na ferramenta, com o objetivo de torná-la 

uma aplicação web, permitindo que seja acessada por qualquer pessoa e que os materiais 

criados por seus usuários sejam armazenados em um repositório comum, visando assim sua 

reutilização por outros usuários. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1. Motivação 

Segundo Valente (1993), a informática aplicada no campo da educação tem suas origens 

no ensino através das máquinas, sendo que essa ideia foi primeiramente usada pelo Dr. Sidney 

Pressey no ano de 1924, o qual criou uma máquina que tinha a capacidade de corrigir testes 

de múltipla escolha.  

Valente (1993) diz que o computador deve ser visto não como uma máquina de ensinar, 

mas sim como uma nova mídia educacional, ou seja, uma ferramenta de apoio à educação, de 

complementação, de aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade do ensino. Uden et 

al. (2007) dizem que essa utilização do computador como ferramenta no processo de ensino-

aprendizagem é denominada e-Learning, termo que será tratado neste trabalho. 

Para a criação de material educacional para e-Learning, surge a necessidade de 

padronizar, identificar, rotular e contextualizar o conteúdo utilizado no material, facilitando 

assim sua composição, armazenamento e identificação para posterior reuso. Para solucionar 

esse problema, foram criados então os OA’s (Objeto de Aprendizagem), que são padronizados 

de acordo com certas normas de estruturação e de preenchimento de metadados (IEEE, 2002). 

Essa é a motivação principal desta pesquisa, ou seja, como facilitar o reuso dos OA’s 

considerando sua identificação, que é feita através de metadados, ou seja, dados que 

descrevem o OA. 

O desafio deste trabalho é utilizar o conhecimento de senso comum proveniente do 

projeto OMCS-Br (Open Mind Common Sense no Brasil) no preenchimento e na edição de 

metadados de OA’s, com o objetivo de apoiar o seu reuso. A hipótese investigada nesta 

pesquisa é a de que a utilização do conhecimento de senso comum no preenchimento de 

metadados de OA’s colabora para que o reuso desses seja facilitado e intensificado, uma vez 

que os metadados podem ser mais expressivos no contexto de criação e uso do OA. 

1.2. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo estudar novas formas de se aplicar o conhecimento de 

senso comum, obtido pelo projeto OMCS-Br (http://www.sensocomum.ufscar.br), na criação 
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e edição de metadados dos OA’s, permitindo assim que esses OA’s sejam reusáveis, ou seja, 

que possam ser utilizados em outros momentos. 

A criação desses OA’s que serão preenchidos com metadados se dá através da 

ferramenta Cognitor (Talarico Neto et al., 2006), sendo que os campos que formam esses 

metadados são descritos no padrão IEEE LOM (Learning Object Metadata) (IEEE, 2002), o 

qual é utilizado como parte de um outro padrão, denominado SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model) (SCORM, 2006). 

Neste trabalho, será feita uma reengenharia na ferramenta Cognitor para funcionar em 

ambiente Web, permitindo assim que sua distribuição e uso pelos criadores de OA’s sejam 

facilitados. Além da execução em ambiente Web, o mecanismo de preenchimento de 

metadados do padrão SCORM existente será melhorado, e também serão criadas formas de 

permitir que materiais criados por vários autores possam ser reutilizados na confecção de 

novos materiais. 

1.3. Metodologia 

O projeto será desenvolvido pelo mestrando, utilizando equipamentos 

(microcomputadores, impressoras e ambiente de rede) disponíveis no LIA e softwares tanto 

de domínio público quanto os adquiridos pelo Departamento de Computação da UFSCar. O 

aluno deverá estudar os softwares e familiarizar-se com o sistema computacional existente do 

projeto OMCS-Br. 

Além disso, continuarndo o estudo teórico que embasa o trabalho, o mestrando, através 

do estudo das normas IEEE LOM e SCORM, deverá identificar possíveis campos de 

metadados que possam ser preenchidos de forma semi-automática por meio da utilização do 

conhecimento de senso comum disponibilizado pelo projeto OMCS-Br, promovendo assim o 

reuso dos OA’s criados pela ferramenta Cognitor, a qual será reimplementada, agora em 

versão Web. 

Esta pesquisa será realizada utilizando técnicas concernentes ao método científico, 

propostas para investigar um fenômeno e adquirir, ratificar ou integrar conhecimento. Esse 

método é baseado em evidências empíricas que podem ser observadas (Gauch Jr., 2002). 

Para a observação das evidências, será adotada a estratégia de pesquisa estudo de caso. 

De acordo com Yin (2002), estudo de caso é um tipo de investigação empírica que investiga 
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um fenômeno inserido em um contexto da vida real. Ela pode incluir evidências qualitativas 

bem como evidências quantitativas para o desenvolvimento de proposições teóricas. 

Segundo Dias (2000), o estudo de caso consiste em uma investigação detalhada de uma 

ou mais organizações, ou grupos dentro de uma organização, com vistas a prover uma análise 

do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em estudo. O fenômeno não está isolado 

de seu contexto (como nas pesquisas de laboratório), já que o interesse do pesquisador é 

justamente essa relação entre o fenômeno e seu contexto. Salienta-se que o estudo de caso não 

é um método propriamente dito, mas uma estratégia de pesquisa. 

Neste trabalho adota-se a análise qualitativa (Dias, 2000) dos dados obtidos através da 

realização do estudo de caso, pois levando em consideração a proposta deste trabalho, 

encontraram-se, na estratégia de estudo de caso, as ferramentas necessárias para conduzir a 

pesquisa, uma vez que se deseja observar a efetividade da utilização do conhecimento de 

senso comum no apoio ao preenchimento de metadados de OA’s, permitindo assim que esses 

sejam reutilizados.  

As análises serão baseadas nos critérios de usabilidade para esse tipo de solução, 

adotando métodos originados da Engenharia de Usabilidade de Nielsen (1993), como a 

Avaliação Heurística e Testes com Usuários. 

A análise qualitativa procura responder a questões de pesquisas por meio de 

organização, interpretação e categorização dos dados, com finalidade de adquirir 

conhecimento e dar significado a uma determinada experiência (Dias, 2000). 

Dessa maneira, considera-se que essas abordagens são adequadas ao alcance dos 

objetivos deste trabalho. Os resultados parciais serão analisados periodicamente em conjunto 

com a orientadora. O trabalho tem como objetivo, também, fazer uma boa documentação do 

projeto, além de preparar artigos para sua divulgação em periódicos e congressos, como uma 

forma de análise dos resultados pelos pares. 

1.4. Organização do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, este trabalho está organizado da seguinte maneira: o 

Capítulo 2 discute a educação apoiada por computador, mostrando seu histórico, o contexto 

brasileiro na adoção da tecnologia nas salas de aula e o estado da arte em relação a 
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ferramentas que apóiam e viabilizam a criação, manutenção e distribuição de material 

educacional digital. 

O Capítulo 3 trata dos OA’s, definindo-os, apresentando as normas existentes para a 

geração de metadados para os OA’s e por fim apresenta um estudo comparativo dos 

repositórios de OA’s, os quais são capazes de armazenar e distribuir tais objetos. 

No Capítulo 4 é apresentada a ferramenta Cognitor, desenvolvida no LIA descrevendo 

suas funcionalidades e fazendo um estudo comparativo entre ferramentas similares a ela. É 

importante frisar que o Cognitor será utilizado como base para este trabalho. 

A edição de OA’s utilizando senso comum é tratada no Capítulo 5, o qual define o 

conceito de senso comum, mostra o projeto OMCS-Br e trata da aplicação do conhecimento 

de senso comum na edição de material educacional. 

Por fim, no Capítulo 6, é apresentada a proposta de trabalho deste projeto. 



14 

 

CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO APOIADA POR COMPUTADORES 

2.1. Considerações Iniciais 

Este capítulo define e discute a educação apoiada por computador, que será designada 

aqui como e-Learning, e os processos e tecnologias relacionadas a ela. 

Na seção 2.2 é apresentado o e-Learning, definindo-o e traçando seu histórico. Na seção 

2.3 são analisados os desafios encontrados no Brasil ao tentar adotar a TI (Tecnologia da 

Informação) nas salas de aula. Na seção 2.4 é apresentado o estado da arte relativo ao que tem 

sido feito para apoiar o e-Learning, como editores de material, LMS’s (Learning Management 

System), sistemas computacionais colaborativos e o uso de webconferência. Por fim, na seção 

2.5 são feitas as considerações finais deste capítulo. 

2.2. Histórico 

Segundo Gadotti (2005), nas duas últimas décadas do século XX ocorreram grandes 

mudanças nos campos socioeconômico, político, cultural, científico e tecnológico. Essas 

transformações fizeram e ainda fazem com que a economia, as comunicações e a cultura se 

tornem cada vez mais globalizadas, e os avanços na tecnologia, aliados à globalização, 

tornaram possível o surgimento da chamada era da informação. 

Dado esses fatos, vive-se atualmente em um mundo onde a informação é extremamente 

importante, sendo muitas vezes mais valiosa que o próprio dinheiro. A tecnologia 

computacional tem sido considerada como um recurso valioso no apoio a educação, tornando-

a mais efetiva, diversa e aumentando a interdisciplinaridade (Barbuto et al., 2003). Essa 

mudança de paradigma faz surgir então o termo e-Learning, definido por Leal e Amaral 

como:  

O processo pelo qual, o aluno aprende através de conteúdos colocados no 
computador e/ou Internet e em que o professor, se existir, está à distância utilizando 
a Internet como meio de comunicação (síncrono ou assíncrono), podendo existir 
sessões presenciais intermediárias. (2006, p4) 

2.3. Contexto Brasileiro Frente ao Desafio de Adotar TI em Salas de Aula 

Segundo Didonê (2007), o Brasil ainda está iniciando a adoção do uso da tecnologia nas 

escolas públicas. Até o ano de 2006, das aproximadamente 143 mil instituições de ensino 
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fundamental do país, cerca de 17 mil tinham implantados laboratórios de informática segundo 

dados do MEC (Ministério da Educação e Cultura). 

Em entrevista à revista Nova Escola (Didonê, 2007), o filósofo italiano Pier Cesare 

Rivoltella, especialista em Mídia e Educação da Universidade Católica de Milão, na Itália, 

concorda que o Brasil tem ficado para trás na adoção de tecnologia nas escolas, pois existe 

muita resistência. Declara Rivoltella:  

O que falta é formar professores que dominem as relações entre mídia e educação. 
Hoje, o que existe é uma competência instrumental, o mínimo necessário para 
desenvolver um pensamento crítico sobre a internet, por exemplo. (Didonê, 2007) 

Na mesma entrevista, Rivoltella diz que o ideal é fazer com que todos os professores 

dominem a utilização de certos aparelhos para que todos atuem como uma equipe, usando a 

tecnologia para apoiar a condução da aula ao explicar conceitos, ajudando o aluno a assimilar 

de forma melhor o tema tratado sob as diversas óticas de cada disciplina. Um dos problemas 

apontados por Rivoltella é que no Brasil os professores não tem acesso às essas mídias, o que 

até hoje pode ser constatado, tornando ainda mais difícil essa adaptação para uma nova forma 

de ensinar. 

Segundo Lopes (2005), o professor João Roberto Moreira Alves, presidente da ABT 

(Associação Brasileira de Tecnologia Educacional) à época, diz que existem vários problemas 

que impedem que o uso de tecnologias educacionais seja expandido nas salas de aula 

brasileiras, pois além de existirem as restrições econômicas e de infra-estrutura dos edifícios 

das instituições de ensino, há também uma grande resistência por parte dos professores em 

utilizar a tecnologia como aliada a metodologia educacional.  

Lopes (2005) cita como exemplo de inovação nos ambientes acadêmicos o sistema 

SMART Board (http://smarttech.com/), que é uma lousa interativa que facilita o processo de 

troca e gerenciamento de informações no ambiente acadêmico, sendo um dispositivo 

facilmente acoplado a um computador, substituindo a lousa de giz e o projetor. Uma imagem 

capturada de uma demonstração da lousa pode ser vista na Figura 1 a seguir. 
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Figura 1: Demonstração da lousa SMART Board 
Fonte: http://rgsd.k12.mo.us/meadows/lib/meadows/Smartboard.jpg 

Ainda em (Lopes, 2005), Victor Mirshawka Jr., da Faap (Fundação Armando Alvarez 

Penteado) diz que é preciso ter cuidado ao implantar dispositivos tecnológicos que auxiliem o 

professor, pois existe a possibilidade desses dispositivos atrapalharem na transmissão do 

conhecimento, sendo então importante que o professor domine o recurso. Caso o professor 

não domine tal aparato, muito tempo da aula pode ser perdido. Por outro lado, existe a 

preocupação que o educador se acostume demais ao dispositivo e por isso possa perder a 

capacidade de dar aula sem o auxílio do mesmo. 

Apesar do Brasil ainda estar engatinhando na adoção de tecnologia em salas de aula, o 

país é uma potência mundial na criação de tecnologia de apoio à educação, segundo 

reportagem no jornal Estado de São Paulo (Estado de São Paulo, 2007), pois além do 

desenvolvimento de softwares educacionais, o país também desenvolve tecnologia de ponta 

em hardware para apoiar o ensino. 

Uma dessas soluções é da Mesa Educacional (Positivo Informática, 2009) que é uma 

solução educacional criada pelo Positivo Informática, empresa que faz parte do Grupo 

Positivo (http://www.positivo.com.br/). A Mesa Educacional tem suporte para atividades que 

vão desde a pré-escola até o 4º ano do ensino fundamental. No ano de 2007 já existiam mais 
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de 6.700 escolas usando essa solução tecnológica. O dispositivo funciona utilizando pequenos 

blocos plásticos, os quais são codificados eletronicamente e que reagem com a mesa que por 

sua vez é ligada a um computador. Um exemplo da Mesa Educacional pode ser visto na 

Figura 2 abaixo. 

 

Figura 2: Exemplo da Mesa Educacional em ambiente de ensino (Blog Piveni, 2009) 

Atualmente as ferramentas computacionais e tecnológicas oferecidas aos alunos 

melhoraram muito, mas infelizmente como já dito, são poucas instituições de ensino que tem 

acesso a tal privilégio. Escolas privadas normalmente são as mais beneficiadas, pois podem 

arcar com os custos de tais equipamentos e softwares que normalmente são muito caros. 

Pelo exposto nessa seção, percebe-se que no Brasil existem vários empecilhos para a 

adoção da tecnologia nas salas de aula. Indo desde problemas infra-estruturais das instituições 

de ensino até o preconceito que os professores têm e o medo de usar novas ferramentas no seu 

dia a dia, sem perceber que esses recursos tecnológicos devem ser vistos como ferramentas a 

mais na prateleira da escola, assim como os livros, a lousa, a biblioteca, etc. Mas o principal 

problema é econômico, visto que os equipamentos de apoio são caros e os professores podem 

não ser capacitados da forma correta e também o fato de que esses professores não possam 

fazer o uso desses equipamentos em casa.   

2.4. Estado da Arte 

Carlos (2007) diz que para integrar as novas tecnologias com a demanda de informação 

requerida para a criação de uma atividade é necessário o desenvolvimento de soluções 
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computacionais robustas e eficientes. Esta afirmação, não se aplica somente no aspecto 

tecnológico, mas também no auxilio ao professor no planejamento e desenvolvimento de um 

curso, aula ou qualquer atividade de aprendizado. A criação de uma ferramenta confiável 

permite que o material planejado pelo professor seja executado em um ambiente que torna 

possível o aprendizado.  

Em uma tentativa de facilitar a criação de material educacional eletrônico, como 

também de melhorar a sua qualidade várias ferramentas de edição de conteúdo foram 

desenvolvidas, permitindo que os materiais sejam elaborados, que mídias sejam agregadas, 

entre outros recursos. A seguir, são apresentadas algumas ferramentas para apoio ao e-

Learning dividas em algumas categorias. 

2.4.1. Sites Educacionais 

Segundo Santos (1999), os sites educacionais são assim classificados por conterem 

diferentes formas de apoio ao trabalho dos docentes e também pelo suporte ao aprendizado 

autônomo dos estudantes. A seguir, alguns exemplos de sites educacionais. 

• Wikipedia (http://www.wikipedia.org/) – A Wikipedia é uma enciclopédia criada em 

colaboração pelos seus usuários. Segundo Aronsson (2002), a Wikipedia usa um 

sistema de Wiki – discutido na seção 2.4.3. Sistemas de Autoria – como ferramenta 

para construir uma enciclopédia aberta, livre e de propósito geral; 

• IPL (Internet Public Library) (http://www.ipl.org/) – A IPL é uma biblioteca virtual 

que reúne sites com informações relativas a uma vasta gama de assuntos. Foi fundada 

na University of Michigan School of Information e é hospedada na Drexel University's 

College of Information Science & Technology; 

• Portal Aprendiz (http://aprendiz.uol.com.br/) – É um site jornalístico, atualizado 

diariamente e de conteúdo aberto, que trata de educação, cidadania e trabalho. 

• Klick Educação (http://www.klickeducacao.com.br/) – O Klick Educação é um portal 

voltado para alunos, pais e educadores. Possui recursos como chat, fóruns e um vasto 

acervo de material educacional em várias áreas como matemática, história, etc. 

• Portal Educacional (http://www.educacional.com.br/) – O Portal Educacional é um 

empreendimento do Grupo Positivo. Escolas podem se associar ao portal para terem 
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diversos recursos disponíveis, como apoio à administração escolar, vasto material de 

apoio para educação infantil, ensino fundamental e médio, home page da escola, 

webmail, entre outros. 

2.4.2. LMS 

Tortora (2002) define LMS como um sistema que fornece uma plataforma integrada 

para conteúdo, entrega e gerenciamento de aprendizado, sendo acessível por vários tipos de 

usuários, como estudantes, professores, criadores de conteúdo e administradores. Tortora 

(2002) também relata que o LMS é o componente central da implantação de uma iniciativa de 

e-Learning, sendo que o sistema deve ser capaz de gerenciar várias formas de distribuição de 

conteúdo. O LMS também deve automatizar o processo de atribuição de notas, avaliação de 

alunos, geração de relatórios, administração de agendas, entre outros. Alguns exemplos de 

LMS’s usados atualmente são: 

• Moodle (http://moodle.org/) – O Moodle é um LMS livre, que permite criar web sites 

interativos, permitindo a comunicação e a colaboração entre professores e alunos. É 

uma aplicação robusta que tem a capacidade de gerenciar altos volumes de usuários e 

de conteúdo. É utilizado em mais de 200 países, distribuído em aproximadamente 

47.500 sites; 

• Sakai (http://sakaiproject.org/) – O Sakai é um CLE (Collaboration and Learning 

Environment) que tem suporte para atividades de ensino, aprendizado e de 

colaboração. É distribuído gratuitamente além de ser um software livre; 

• TelEduc (http://www.teleduc.org.br/) – É um ambiente para a criação, participação e 

administração de cursos na Web. Foi criado com o objetivo de apoiar o processo de 

formação de professores para informática educativa, baseado na metodologia de 

formação contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Nied (Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação) da Unicamp; 

• Scholar360 (http://www.scholar360.com/nle/) – O Scholar360 é um software pago, 

que além de fazer o papel de LMS também possui um módulo para redes sociais; 

• ATutor (http://www.atutor.ca/) – O ATutor é um LMS livre que é usado em ambientes 

web. Além das funcionalidades padrão dos LMS’s, o ATutor permite que novos temas 

para a visualização do ambiente de aprendizado sejam criados e que suas 
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funcionalidades sejam facilmente estendidas a partir da instalação de módulos extras. 

É possível que os educadores criem e distribuam conteúdo educacional de forma fácil; 

• Blackboard Learning System (http://www.blackboard.com) – O Blackboard Learning 

System é o novo nome do antigo WebCT, o qual foi adquirido pela Blackboard Inc. 

Dentre suas principais características, pode-se destacar a possibilidade de criar 

conteúdo educacional usando várias ferramentas interativas com o intuito de aprimorar 

o pensamento crítico dos alunos, entre outras. 

2.4.3. Sistemas de Autoria 

Atualmente existem vários tipos de sistemas de autoria, sendo alguns utilizados 

diretamente do navegador web, enquanto outros como aplicações standalone. A seguir são 

citados alguns sistemas de autoria amplamente utilizados para a criação e gerenciamento de 

conteúdo para a web. 

• Blog – Seo e Croft (2008) dizem que os web logs ou blogs consistem em um método 

cada vez mais popular de armazenar e apresentar opiniões pessoais. Apesar dos blogs 

terem características parecidas com páginas web tradicionais, Seo e Croft (2008) 

explicam que os blogs diferem de páginas normais, pois eles possuem funções que 

auxiliam os usuários gerar conteúdo de forma fácil e estruturada. Existem várias 

plataformas para criação de blogs, sendo que a Tabela 1 abaixo ilustra um comparativo 

entre algumas dessas ferramentas, sendo que os recursos de cada uma foram obtidos 

em seus respectivos sites; 

Tabela 1: Comparação entre algumas ferramentas de blog 

 Blogger1 MovableType2 WordPress3 
Postagem de texto Sim Sim Sim 
Postagem de vídeo Sim Sim Sim 

Personalização de endereço Sim Sim Não 
Personalização de modelos Sim Sim Sim 

Suporte a comunidades Sim Sim Não 
Comentários de leitores Sim Sim Sim 

Notificações de postagens Sim Sim Sim* 
Suporte multilíngüe Sim Sim Sim 

Blog coletivo Sim Sim Sim 
Proteção contra spam Não Sim Sim 

                                                
1 Dados obtidos no site: http://www.blogger.com/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
2 Dados obtidos no site: http://www.movabletype.org/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
3 Dados obtidos no site: http://wordpress.org/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
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Gratuito Sim Sim** Sim 
* Através de instalação de plugin4 
** Além da versão gratuita, possui também versão paga 

• Wiki – Segundo Aronsson (2002), um site Wiki é uma ferramenta poderosa para 

colaboração em pequenos grupos de trabalho, mas também pode ser utilizado pelo 

público em geral através da Internet, como por exemplo a Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org/). Hasan e Pfaff (2006) dizem que um site Wiki é 

constituído por um conjunto de páginas HTML (HyperText Markup Language) 

interligadas, onde cada uma das páginas podem ser editadas e que tais alterações são 

gravadas, sendo possível reverter qualquer alteração. A Tabela 2 abaixo descreve um 

comparativo entre algumas ferramentas para criação de sites Wiki; 

Tabela 2: Comparação entre algumas ferramentas Wiki (WikiMatrix, 2009) 

 MediaWiki5 TWiki6 Confluence7 
Alterações em páginas Sim Sim Sim 

Histórico Sim Sim Sim 
Criação de índice Sim Sim Sim 
Suporte a plugins Sim Sim Sim 

Suporte multilíngue Sim Sim Sim 
Fórmular matemáticas Sim Sim* Sim* 

Upload de arquivos Sim Sim Sim 
Suporte a escrita da 

direita para esquerda 
Não Não Sim 

Galeria de imagens Sim Sim* Sim 
Gratuito Sim Sim Não 

Audiência Usuários Finais/Educação Empresas Empresas 
* Através de plugin 

• Fórum – Wang et al. (2008), dizem que um fórum é uma aplicação Web que é 

utilizada para manter discussões e postagens de conteúdo criado pelo usuário. Um 

fórum pode representar uma comunidade, por exemplo a MSDN (Microsoft Developer 

Network), ou então um sub-fórum que discute um tópico específico sobre um certo 

produto em um site de vendas. Um fórum é formado a partir de milhões de 

contribuições dos usuários, fazendo com que os dados contidos nele sejam valiosos, 

tornando esta ferramenta um importante recurso da Web. Segundo Wang et al. (2008), 

pode-se citar o exemplo de uma pessoa que compartilha suas experiências relativas a 

                                                
4 Os plugins são módulos que podem ser instalados a parte em uma aplicação, servindo para aumentar a 

quantidade de funções da aplicação original. 
5 Disponível em: http://www.mediawiki.org/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
6 Disponível em: http://twiki.org/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
7 Disponível em: http://www.atlassian.com/software/confluence/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009 
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um produto eletrônico que comprou. A partir disso, pode-se notar que outras pessoas 

podem utilizar as informações postadas pela outra pessoa para ajudar na decisão de 

comprar ou não o produto previamente avaliado. Na Tabela 3 abaixo há um 

comparativo entre algumas ferramentas para criação de Fóruns. 

Tabela 3: Comparação entre algumas ferramentas de fórum 

 JForum8 phpBB9 YaBB10 
Suporte a temas Sim Sim Sim 

Calendário Sim Não Sim 
Envio de imagens Sim Não Sim 

Editor WYSIWYG11 Não Não Parcial 
Aviso de mensagens não lidas Sim Por sessão Sim 

Tipo de mensagem Flat12 Flat Flat 
Gratuito Sim Sim Sim 

2.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou as bases da educação apoiada por computadores, definindo 

primeiramente o conceito de e-Learning e discutindo como o Brasil tem lidado com a adoção 

da TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) nas salas de aula do país.  

Foram também apresentadas algumas das principais ferramentas relacionadas a e-

Learning utilizadas atualmente, como os LMS, sendo o Moodle e o Tidia-Ae powered by 

Sakai ferramentas desse tipo. Após a exposição dessas ferramentas foi possível perceber que 

existe pouco recurso para contextualizar o material gerado com a cultura e conhecimento do 

aluno que irá utilizar o material, o que potencialmente dificulta o seu reuso. 

Devido à necessidade da criação de uma grande quantidade de material, surge a 

necessidade de padronizar, identificar, rotular e contextualizar o conteúdo gerado, facilitando 

a composição do material bem como sua identificação para posterior reuso. Pensando nesse 

problema, foram criados então os OA’s, que são padronizados de acordo com certas normas 

de estruturação de conteúdo e de metadados permitindo que os materiais sejam organizados. 

Este assunto será discutido e analisado no próximo capítulo. 

                                                
8 Dados obtidos no site: http://www.jforum.net/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
9 Dados obtidos no site: http://www.phpbb.com/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
10 Dados obtidos no site: http://www.yabbforum.com/. Acesso em: 19 de janeiro de 2009. 
11 WYSIWYG é o acrônimo de What You See Is What You Get e é utilizado para denominar aplicações ou 

parte de aplicações onde o resultado obtido no editor do documento é próximo ou igual ao artefato final. 
12 As mensagens do tipo flat em fóruns são aquelas onde cada resposta a um dado tópico é colocada em 

abaixo da postagem anterior, enquanto as mensagens do tipo threaded são aquelas postadas de forma 
hierárquica. 
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CAPÍTULO 3 – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

3.1. Considerações Iniciais  

A partir dos fatos expostos no capítulo anterior é possível observar que existe a 

necessidade de se gerar uma grande quantidade de material educacional para servir de apoio 

ao e-Learning. Sendo assim, é preciso criar uma forma de organizar esses materiais gerados, 

padronizando-os, criando maneiras de identificá-los, rotulá-los e também uma forma de 

contextualizar o conteúdo criado, visando facilitar sua composição bem como apoiar sua 

identificação, possibilitado o seu reuso. 

A proposta para a resolução desse problema foi a criação dos OA’s, os quais são 

definidos pelo LTSC (IEEE Learning Technology Standards Committee) no padrão IEEE 

1484.12.1-2002 (IEEE, 2002) como “qualquer entidade, digital ou não, a qual pode ser usada, 

reusada ou referenciada durante o aprendizado apoiado por tecnologia”. No mesmo padrão 

(IEEE, 2002), são citados alguns exemplos de onde é possível usar os OA’s: 

• Sistemas de ensino baseados em computador; 

• Ambientes de aprendizagem interativo; 

• Sistemas educacionais inteligentes apoiados por computador; 

• Sistemas de ensino a distância; 

• Ambientes de aprendizagem colaborativos. 

Farrell et al. (2004) dizem que os OA’s são formados por recursos de mídia agregados, 

os quais podem ter sido desenvolvidos de forma independente um do outro e que são 

disponibilizados para reuso através da web ou de um repositório de conteúdo. 

O padrão IEEE 1484.12.1-2002 (IEEE, 2002) diz que os OA’s podem também ser 

constituídos de entidades não digitais, mas neste trabalho serão tratados apenas os OA’s 

digitais. 

Além da definição de OA já apresentada, este capítulo também é constituído da seção 

3.2 que trata das normas globais para a geração de metadados para OA’s, da seção 3.3 onde é 

apresentado o reuso e a interoperabilidade entre OA’s, da seção 3.4 a qual trata dos 

repositórios de OA’s e, por fim, na seção 3.5 são expostas as considerações finais do estudo 

realizado neste capítulo. 
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3.2. Normas Globais para Geração de Metadados para Objetos de 

Aprendizagem 

Segundo Keleberda et al. (2006), um dos componentes mais importantes de um OA são 

seus metadados – MOA (Metadados de Objeto de Aprendizagem) – os quais podem ser 

representados utilizando várias abordagens e padrões. Keleberda et al. (2006) dizem que os 

MOA facilitam a busca e entrega dos OA’s aos alunos e que um dos formatos mais 

conhecidos de MOA é o padrão13 IEEE LOM (IEEE, 2002). Keleberda et al. (2006) ainda 

explicam que várias tecnologias e normas  relacionados a padronização de metadados tem 

sido desenvolvidos em vários países, sendo que alguns exemplos dessas tecnologias são: 

LOM, IMS, CanCore e SCORM. 

 A seguir serão apresentadas essas tecnologias, sendo que será dada especial atenção ao 

padrão SCORM, que além de possuir um esquema de organização de metadados, também 

possui especificações para empacotamento de conteúdo para um ambiente de execução 

(Talarico Neto et al., 2006) apud (Carlos, 2008). A seção 3.2.1 tratará exclusivamente do 

padrão SCORM, utilizado neste trabalho. 

• IEEE LOM – O padrão IEEE LOM (IEEE, 2002) – formalmente IEEE 1484.12.1-

2002 – especifica que os metadados de um OA descrevem características relativas à 

aplicação do OA. Essas características são agrupadas nas categorias: geral, ciclo de 

vida, metadados, educacional, técnico, direitos autorais, relação, anotação e 

classificação; 

O padrão IEEE LOM tem como objetivo servir de base para que outros padrões 

sejam construídos a partir dele. O LOM pode ser encontrado na íntegra no endereço 

http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf. Uma ferramenta 

que utiliza o LOM como esquema de metadados é a ARIADNE (Neven e Duval, 

2002) a qual pode ser acessada pelo endereço http://www.ariadne-eu.org/.  

• IMS – O IMS (IMS, 2006) não é propriamente um padrão, mas sim uma série de boas 

práticas de como uma aplicação deve implementar e/ou gerenciar o padrão IEEE LOM 

(IEEE, 2002). É importante expor que o documento do IMS, disponível no endereço 

http://www.imsproject.org/metadata/mdv1p3/imsmd_bestv1p3.html, diz que nenhum 

                                                
13 Neste texto, o termo padrão é usado como sinônimo de norma ou formato estabelecido, não havendo 

nenhuma relação com o conceito de design patterns. 
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detalhe relativo a arquiteturas, linguagens de programação e armazenamento de dados 

é especificado (IMS, 2006); 

• CanCore – O CanCore – Canadian Core Learning Object Metadata Application 

Profile – constitui uma série de boas práticas com o objetivo de facilitar o 

entendimento do padrão IEEE LOM. Ele possui recomendações sobre a semântica e a 

sintaxe de todos os elementos do IEEE LOM, baseando-se em boas práticas de 

indexação e de comunidades de metadados. Os documentos que descrevem o CanCore 

podem ser encontrados no endereço http://www.cancore.ca/en/guidelines.html. 

3.2.1 – SCORM 

Segundo Talarico Neto et al. (2006), o SCORM é um projeto que foi lançado no ano de 

1997, tendo apoio do Departamento de Defesa Americano que aliado a White House Office of 

Science and Technology Policy criou a ADL (Advanced Distributed Learning). O SCORM 

prioriza o uso de tecnologias baseadas em rede, padrões que apóiam o desenvolvimento a 

baixo custo, além do estímulo do trabalho junto à indústria. 

Talarico Neto et al. (2006) explicam que a ultima versão do SCORM a 1.3, que pode ser 

encontrada no endereço http://www.adlnet.gov/scorm/index.aspx, é formada pelas seguintes 

partes: 

• Utilização da XML (eXtensible Markup Language) para representar a estrutura dos 

conteúdos desenvolvidos, permitindo assim que haja interoperabilidade entre diversos 

tipos de plataformas e servidores;  

• Conjunto de especificações para a definição do ambiente de execução (Run-time 

Environment), incluindo uma API (Aplication Program Interface), derivados do 

padrão AICC (Aviation Industry CBT Committee);  

• Uso de um modelo de dados para a comunicação entre os conteúdos e os LMS’s, 

definindo como os conteúdos devem ser executados pelos LMS’s e uma especificação 

para a criação de metadados.  

Existem alguns conceitos relacionados ao SCORM, sendo que os principais são 

(Talarico Neto et al., 2006): 

• Content Packaging – É um pacote de arquivos baseado na especificação IMS, o qual é 

formado por: 
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o Resources – Um Resource é a menor unidade a qual pode ser referenciada no 

modelo de agregação de conteúdos. Existem dois tipos de Resources:  

§ Assets – representam as mídias eletrônicas passíveis de serem 

apresentadas um navegador Web. No modelo de Content Packing do 

IMS usa-se o elemento <file> para representar os Assets; 

§ SCO (Shareable Content Object): é um tipo específico de Resource que 

representa um conjunto de um ou mais Assets ou SCO’s que permite a 

inicialização e a comunicação com o LMS utilizando o ambiente de 

execução SCORM (Run-time Environment).  

o Content Aggregation – Constitui um mapeamento de SCO’s, permitindo 

agregar conteúdos de forma estruturada (um curso, módulo, ou lição). O 

modelo de Content Packaging do IMS é utilizado para executar essa agregação 

e estruturação; 

o Content Aggregation Package Application Profile – é um documento de 

manifesto codificado em XML que está contido dentro do pacote. Esse 

arquivo, além de conter a definição dos recursos, também contém a descrição 

da organização e da estrutura do material.  

• Metadados – Os metadados no SCORM são baseados na especificação IMS, sendo 

que as estruturas definidas para os diferentes tipos de componentes presentes no 

SCORM são adaptadas; 

• Run-time Environment. É constituído por uma API que permite ao SCO interagir com 

o modelo de dados do SCORM, garantindo com isso a uniformização do acesso de 

comunicação com as bases de dados de um sistema LMS. 

Pelas características apresentadas, percebe-se que padrão SCORM é um padrão para 

criação de OA’s completo, pois possui um modelo de empacotamento de conteúdo que, além 

de manter sua estrutura interna de forma organizada, também é capaz de referenciar recursos 

externos ao pacote de conteúdo. Possui também um modelo de metadados para apoiar a 

pesquisa, indexação e disponibilização do material, além de possuir um ambiente de execução 

que permite que os objetos criados a partir do padrão possam ser executados em diversos 

LMS’s, contribuindo assim para a interoperabilidade e reuso dos OA’s. 
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3.3. Reuso e Interoperabilidade dos Objetos de Aprendizagem 

Hatala et al. (2004a) dizem que nos últimos anos tem-se visto um grande progresso no 

que diz respeito a tecnologias e padrões para a web semântica. A web semântica pode ser 

entendida como uma extensão dos princípios da web, estendendo os princípios que são 

aplicados aos documentos da web tradicional para os dados, onde esses dados são 

relacionados uns aos outros da mesma forma que os documentos já o são (W3C, 2008). Um 

exemplo de aplicação da web semântica é a catalogação para descrição de conteúdo e dos 

relacionamentos entre conteúdos disponíveis em um web site particular, bem como em uma 

biblioteca digital (W3C, 2008). 

Hatala et al. (2004a) dizem que os metadados estão sendo usados em várias iniciativas 

que têm como objetivo criar sistemas interligados para troca de objetos e de conhecimento, 

onde esses sistemas podem descobrir e compartilhar informações entre si. Uma das principais 

áreas onde há essa integração e compartilhamento de conhecimento é a área da educação, 

principalmente do e-Learning. 

A adoção da internet como canal para educação e treinamento, segundo Hatala et al. 

(2004b), resultou em uma grande quantidade de OA’s disponíveis na web. Existem iniciativas 

para criar repositórios de OA’s, como por exemplo o MERLOT  e o SMETE, disponíveis 

respectivamente nos endereços http://www.merlot.org/merlot/index.htm e 

http://www.smete.org/smete/. Os repositórios de OA’s serão tratados em maior detalhe na 

próxima seção, intitulada Repositórios de Objetos de Aprendizagem. 

Nos trabalhos de Hatala et al. (2004a) e Hatala et al. (2004b) são encontradas algumas 

das principais iniciativas que propõem a interoperabilidade entre aplicações de e-Learning, 

sendo que essas serão expostas a seguir. 

• OAI – O OAI (Open Archive Initiative) – disponível em http://www.openarchives.org/ 

– promove e desenvolve padrões de interoperabilidade com o objetivo de facilitar a 

disseminação de conteúdo. Apesar do OAI não ser orientado especificamente para a 

educação, ele desenvolve e promove padrões de interoperabilidade para a 

disseminação de conteúdo;  

• NSDL – O projeto NSDL (National Science Digital Library) foi criado pela NSF 

(National Science Foundation) com objetivo de oferecer acesso a recursos e 
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ferramentas de qualidade que apóiem o ensino e aprendizagem em ciência, tecnologia, 

engenharia e matemática (NSDL, 2009). 

• IMS DRI – O IMS DRI (IMS Digital Repository Interoperability Group) fornece um 

modelo de referência e uma estrutura funcional para a interoperabilidade de 

repositórios. Com o intuito de tornar a aplicação da especificação mais abrangente, o 

IMS DRI descreve em seus documentos recomendações que tratam a implementação 

de forma um pouco abstrata, permitindo que os desenvolvedores do sistema possam 

tomar decisões operacionais nos níveis mais baixos; 

• POOL – O projeto POOL (Portal for Online Objects in Learning) existiu entre os anos 

de 1999 e 2002, sendo que seu principal objetivo era prover uma infra-estrutura para 

conectar repositórios heterogêneos através de uma rede; 

• eduSourceCanada – É um projeto canadense que tem como objetivo criar uma infra-

estrutura para ligar vários ROA’s (Repositório de Objetos de Aprendizagem) 

canadenses, permitindo que independente do modelo de metadados e do protocolo de 

interoperabilidade utilizados pelos ROA’s, esses possam se comunicar de forma 

transparente utilizando o conector do protocolo ECL (EduSource Connection Layer); 

• OKI – O OKI (Open Knowledge Initiative) é constituído de uma arquitetura aberta e 

extensível que especifica como os componentes de um ambiente de software 

educacional comunicam-se entre si e com sistemas privados (OKI, 2002), sendo que a 

interoperabilidade no OKI é alcançada utilizando SOA (Service Oriented 

Architecture).  

Segundo Terzieva e Todorova (2007), o conceito de OA’s reusáveis vem da fusão de 

conceitos da tecnologia educacional com conceitos da tecnologia computacional. A tecnologia 

educacional contribui com os esforços recentes em criar estratégias baseadas em problemas e 

centradas nos usuários, enquanto a tecnologia computacional oferece o conceito da 

programação orientada a objetos, onde pequenos componentes de software podem ser usados 

e reusados em diferentes contextos e até para diferentes objetivos. 

Terzieva e Todorova (2007) dizem então que os OA’s reusáveis podem ser entendidos 

como blocos de conteúdo que são interoperáveis, reusáveis e que podem ser utilizados como 

pequenas peças para compor um conteúdo ainda mais complexo. As pesquisadoras fazem uma 

analogia interessante entre os OA’s reusáveis e as peças do brinquedo Lego, onde uma criança 

utiliza vários tipos de peças para compor alguma estrutura mais complexa. Elas ainda dizem 
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que para que esses objetos possuam essas características, eles devem ser construídos a partir 

de padrões como o IEEE LOM e o SCORM os quais já foram discutidos neste capítulo. 

Segundo Terzieva e Todorova (2007), os OA’s são reusáveis em sistemas de e-Learning 

quando esses OA’s são digitais, armazenados em bancos de dados e anotados de forma 

apropriada pelos seus metadados, permitindo que sejam pesquisados e compartilhados. 

De forma geral, Terzieva e Todorova (2007) explicam que a reusabilidade dos OA’s 

depende de algumas de suas propriedades, as quais são: 

• Granularidade – A granularidade é relativa ao tamanho do OA, tratando-se do nível de 

decomposição do conteúdo do material de aprendizagem, sendo que também está 

ligada à decisão de design do OA, que pode ter sido criado propositalmente para servir 

como bloco de construção para um material maior; 

• Design – O design inclui a apresentação da parte de informação do material, que 

representa o conhecimento contido no material, e a parte do design educacional, onde 

são empregadas técnicas pedagógicas com o intuito de alcançar os objetivos de ensino; 

• Interoperabilidade –A interoperabilidade dos OA’s está relacionada ao grau a que cada 

recurso pode ser usado em diferentes LMS’s; 

• Direitos autorais – Os direitos autorais estão relacionados a propriedade intelectual 

contida em um OA além de especificar suas permissões de uso; 

• Metadados – Os metadados estão relacionados à capacidade que um recurso tem de ser 

encontrado por um usuário que deseja utilizá-lo, fornecendo também um maior 

detalhamento do OA, permitindo que esse seja encontrado de forma mais fácil em 

recursos de aprendizagem. 

Dados os fatos relatados, percebe-se que é extremamente importante que os OA’s 

possam ser reusáveis, permitindo que esses sejam utilizados como blocos de construção para 

OA’s mais complexos, e que os OA’s também tenham a característica de serem 

interoperáveis, ou seja, que possam ser executados em diferentes tipos de ambientes, fazendo 

assim com que sua disseminação seja maximizada. 
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3.4. Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

Segundo Neven e Duval (2002), é crucial que se possa compartilhar e reusar os OA’s. 

Para que o acesso aos OA’s seja feito de forma eficiente, faz-se necessário a criação de 

sistemas que consigam realizar buscas e também que possam obter tais OA’s de forma fácil e 

flexível.  

Neven e Duval (2002) dizem que um ROA (Repositório de Objetos de Aprendizagem) 

tem a capacidade de armazenar o OA e seus metadados fisicamente juntos ou então utilizando 

uma forma combinada e relacionada de repositórios, onde o OA é armazenado em um 

repositório enquanto seus metadados estão em outro.  

Neven e Duval (2002) explicam que um ROA permite que usuários, registrados ou não, 

consigam pesquisar e obter OA’s do repositório e que a pesquisa pelos OA’s é baseada nos 

dados contidos na estrutura de metadados relacionada a cada OA. O ROA suporta pesquisas 

simples e avançadas, como também permite navegar pelos materiais filtrando-os por assuntos 

ou áreas de conhecimento. Nas pesquisas simples, o texto pesquisado é procurado em um 

subconjunto ou mesmo no conjunto completo dos elementos de metadados. Nas pesquisas 

avançadas, o usuário pode especificar valores de pesquisa diferentes para cada elemento dos 

metadados, como também utilizar combinações lógicas no critério de pesquisa.   

Na Tabela 4 abaixo é apresentada uma comparação entre alguns dos ROA’s que foram 

analisados por Neven e Duval (2002). 

Tabela 4: Comparação entre alguns  ROA’s (Neven e Duval, 2002) 

 ARIADNE14 SMETE15 MERLOT16 
Learn-

Alberta17 
EdnA18 

Organização Fundação 
Federação 
(Berkley) 

Cooperação 
Alberta 

Learning 
Sem fins 
lucrativos 

Esquema de 
Metadados 

IEEE LOM IEEE LOM IEEE LOM 
IEEE LOM 
- CanCore 

Dublin Core 

Domínio Todos 

Ciência, 
matemática, 
engenharia e 
tecnologia 

Todos Educação Educação 

                                                
14 Disponível em: http://www.ariadne-eu.org/. Acesso em: 20 de janeiro de 2009. 
15 Disponível em: http://www.smete.org/smete/. Acesso em: 20 de janeiro de 2009. 
16 Disponível em: http://www.merlot.org/merlot/index.htm. Acesso em: 20 de janeiro de 2009. 
17 Disponível em: http://www.learnalberta.ca/. Acesso em: 20 de janeiro de 2009. 
18 Disponível em: http://www.edna.edu.au/. Acesso em: 20 de janeiro de 2009. 
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Tipos de 
pesquisa 

Simples e 
Avançada 

Simples, 
avançada e 

navegação por 
área de 

conhecimento 

Simples, 
avançada e 

navegação por 
área de 

conhecimento 

N/A 

Simples, 
avançada e 

navegação por 
área de 

conhecimen-
to 

Funcionalida-
des por 
Usuário 

Templates de 
metadados 

Área de trabalho, 
recomendações, 

comunidades 
Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Distribuição 
Sistema de 

conhecimento 
hierárquico 

Servidor central 
Servidor 
central 

Portal de 
repositórios 

Servidor 
Central 

Armazena-
mento de 

Metadados 
Oracle * * * * 

Armazena-
mento de OA 

Repositório de 
documentos 

Links Links 
Repositório 

de 
documentos 

Links 

* Dados não informados em (Neven e Duval, 2002) 

3.5. Considerações Finais 

Este capítulo abordou os diversos padrões para a estruturação dos metadados dos OA’s, 

sendo que sua principal funcionalidade é permitir que os OA’s possam ter um valor 

representativo que apóie principalmente sua busca e obtenção pelos LMS’s.  

O padrão utilizado neste trabalho para a organização de material educacional será o 

SCORM, o qual foi apresentado em maior detalhe e quem tem como características: utilizar o 

padrão de metadados IEEE LOM, ter a capacidade de empacotar os recursos que formam o 

OA e especificar um ambiente de execução onde os OA’s que são criados utilizando o 

SCORM possam ser executados de forma igual em diversos LMS’s. 

Também foi mostrada a importância que o reuso e a interoperabilidade dos OA’s exerce 

na organização e na criação de material educacional. Por parte do reuso, notou-se que um OA 

pode ser utilizado como um bloco de construção para a criação de OA’s mais complexos. Para 

que os OA’s possam ser executados e intercambiados entre os LMS’s é importante que 

existam protocolos que formalizem e padronizem essa troca, aumentando o alcance da 

disseminação e do compartilhamento dos OA’s. 

Por fim, foram vistos alguns dos repositórios de OA’s, que tem como objetivo organizar 

os OA’s bem como seus metadados, e a partir desses metadados, prover recursos que fazem 
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com que a busca e recuperação dos OA’s se torne fácil e acessível a qualquer usuário, sendo 

esse cadastro feito no repositório ou não. 

Baseando-se nos fatos expostos, pode-se concluir que a partir das várias padronizações 

apresentadas, como de metadados, de estrutura dos OA’s e de comunicação entre sistemas, 

atingida através dos protocolos de interoperabilidade, é possível criar ambientes robustos de 

armazenagem de OA’s, os chamados ROA’s, que tem a capacidade de comunicarem-se, 

criando uma rede de OA’s que podem ser reusados em vários contextos. 

No próximo capítulo será apresentada a ferramenta Cognitor, a qual foi desenvolvida 

para apoiar o professor na criação e edição de material educacional, o qual pode ser exportado 

em formato HTML ou em forma de um pacote SCORM (SCORM, 2006). O Cognitor será a 

ferramenta utilizada como base para este trabalho, sendo que os detalhes do que será 

desenvolvido podem ser encontrados no Capítulo 6, que descreve a proposta de projeto. 
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CAPÍTULO 4 – COGNITOR 

4.1. Considerações Iniciais 

Neste capítulo será apresentada a ferramenta Cognitor, que é descrita por Talarico Neto 

el al. (2006) como um framework que tem como objetivo apoiar a utilização da linguagem de 

padrões para e-Learning denominada Cog-Learn, ajudando o professor no projeto e na edição 

de material educacional de qualidade para EAD (Educação à Distância). É importante 

ressaltar que o Cognitor é a ferramenta utilizada como base para este trabalho. 

Além desta introdução, este capítulo é composto por mais quatro seções: na seção 4.2 o 

Cognitor é apresentado como um framework para a linguagem de padrões Cog-Learn. A 

seção 4.3 mostra uma visão geral da ferramenta, detalhando as suas áreas de edição, os 

padrões que são suportados e suas funcionalidades. Na seção 4.4 é feito um estudo 

comparativo entre as funcionalidades do Cognitor com outras ferramentas que tem propósito 

ou funcionalidades parecidas. Por fim, na seção 4.5, são expostas as considerações finais do 

estudo realizado neste capítulo, apontando questões relevantes para esta pesquisa de mestrado. 

4.2. Cognitor como Framework para os Padrões da Cog-Learn 

O conceito original de padrões foi concebido por Alexander et al. (1977) para 

representar soluções de sucesso para problemas recorrentes de um certo contexto. Baseado na 

definição de Alexander, especialistas de IHC, tais como Welie e Veer (2003), Fincher (2003) 

e Borchers (2001), criaram vários padrões, que são utilizados não apenas para compartilhar 

soluções de sucesso entre os profissionais da área, mas também para fornecer um vocabulário 

comum entre os especialistas e o usuário final do sistema.  

Segundo Talarico Neto et al. (2006), um padrão pode ser parte de uma LP (Linguagem 

de Padrões), sendo que cada padrão que a LP contém se relaciona com outros padrões que 

detalham soluções para outros problemas de projeto no mesmo domínio. Na Figura 3 a seguir 

a LP Cog-Learn é apresentada para exemplificar a estrutura de uma LP, mostrando o 

relacionamento existente entre vários de seus padrões. 
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Figura 3: LP Cog-Learn (Talarico Neto, 2005) 

A criação de uma LP que orienta o desenvolvimento de projetos de material educacional 

para EAD, segundo Talarico Neto et al. (2006), deve conter padrões que orientem os 

professores na forma em que esses devem elaborar a estrutura e o conteúdo de uma aula, de 

modo que: apóiem na concepção de um projeto ajudando a criar a sequência de ações do 

aluno, ofereçam auxílio durante a realização de um curso com estratégias de acesso e que 

também tratem de questões relativas ao projeto da interação, como navegação e layout. 

Talarico Neto et al. (2006) dizem que com base nesses fatos, foi proposta a criação da 

LP para EAD denominada Cog-Learn, a qual foi identificada e formalizada por especialistas 

em padrões de projeto durante a condução de três estudos de caso (Neris et al., 2005) apud 

(Talarico Neto et al., 2006) que permitiram que fosse verificado que a utilização de um 

conjunto selecionado de estratégias cognitivas em conjunto com padrões de IHC (Interação 

Humano-Computador) e pedagógicos, fazem com que a usabilidade dos materiais 

educacionais elaborados na forma de hiperdocumentos seja aumentada. 

O Cognitor oferece auxílio na criação de material educacional por meio da 

representação computacional da Cog-Learn, oferecendo funcionalidades que são 

disponibilizadas ao professor através da ferramenta, sendo que essas funcionalidades 

expressam a utilização dos padrões contidos na LP, dando ao professor a capacidade de 

projetar e elaborar de maneira automatizada seu material educacional (Talarico Neto et al., 

2006). 

Em comparação com as ferramentas disponíveis no mercado, Talarico Neto et al. (2006) 

dizem que o Cognitor possui um diferencial, pois esse permite que o material educacional seja 
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obtido considerando questões implícitas aos padrões da Cog-Learn, como por exemplo: a 

criação da estrutura e do conteúdo de uma aula; o apoio durante a realização de um curso, 

estimulando as estratégias cognitivas do aluno; a concepção de um projeto, elaborando a 

sequência de ações do aluno; questões relacionadas ao projeto da interação, por exemplo a 

usabilidade, navegação, acessibilidade e layout; e, por fim, levando em conta questões de 

reutilização de conteúdo, portabilidade e acessibilidade através da criação de conteúdo em 

conformidade com o formato SCORM. 

Além dessas características, Carlos (2008) aponta que o Cognitor é uma ferramenta que 

possui um diferencial em comparação com outras ferramentas similares. Esse diferencial se dá 

pela a utilização do conhecimento de senso comum da população brasileira no apoio à criação 

do material educacional. Na próxima seção será apresentada a ferramenta em maiores 

detalhes, mostrando seus recursos e a utilização desse conhecimento de senso comum em 

diversas funcionalidades. 

4.3. Visão Geral da Ferramenta 

Talarico Neto et al. (2006) explicam que o Cognitor é uma ferramenta que foi 

desenvolvida com o objetivo de apoiar o professor na tarefa de projetar e editar material 

educacional de qualidade para EAD, como um hiperdocumento, sendo que o material que é 

gerado pelo Cognitor pode ser reutilizado em vários contextos de aprendizagem, pois utiliza 

os conceitos dos OA’s e pode ser executado em várias plataformas de EAD devido a 

possibilidade do material poder ser exportado no formato SCORM ou em HTML. 

As características relacionadas aos OA’s gerados pelo Cognitor propiciam ao aluno uma 

ajuda em relação ao seu processo de aprendizagem, relacionando novos conhecimentos com 

os que já sabia, criando e testando hipóteses, aprendendo novos conceitos, etc. Em relação ao 

professor, as mesmas características se aplicam, pois ele pode se beneficiar da grande 

quantidade e dos mais diversos  tipos de OA’s disponíveis nos repositórios de OA’s com o 

formato SCORM, permitindo que suas aulas possam ser criadas de forma flexível e que sejam 

mais atrativas para os alunos, além de manter seus objetivos de ensino (Talarico Neto et al., 

2006). 

A interface principal da versão 1.7 do Cognitor é mostrada na Figura 4 a seguir, sendo 

que essa está dividida em seis áreas. A seguir serão detalhadas cada uma dessas áreas, 
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mostrando suas funcionalidades e os padrões da Cog-Learn que estão instanciados em cada 

uma delas. 

 

Figura 4: Interface do Cognitor (Carlos, 2008) 

1. Propriedades da Mídia: permite ao professor alterar propriedades dos Assets 

(mídias) contidos na página, mudando sua altura, largura, cor, fonte, alinhamento, 

entre outros.  

2. Área de Controle de Objetos: exibe quantos Assets compõem a página que está 

sendo editada atualmente, permitindo também a mudança de propriedades, além da 

inserção de metadados para cada uma das mídias.  

3. Área de Edição de Página: considerada a parte central da ferramenta, que permite 

ao professor editar seu material educacional. A edição e visualização do material são 

realizadas em tempo real por meio de um editor HTML e de um agregador de mídias, 

sendo que ambos utilizam o paradigma WYSIWYG (Talarico Neto et al., 2006). É 

nessa área que os Assets são agrupados para formar os OA’s (SCO’s). 

4. Barra de Ferramentas de Inserção de Mídia e de Publicação de Conteúdo: 

permite que o professor insira conteúdo multimídia nas páginas do material 

educacional. Esse conteúdo pode ser constituído de texto, vídeo, som e imagem, os 
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quais podem ser apresentados em um navegador Web. Além da inserção desses 

objetos, a barra de ferramentas do Cognitor também permite que o professor insira 

hyperlinks , tabelas, janelas pop-up e analogias.  

5. Área de Planejamento da Interação: permite criar um modelo de página que será 

aplicado a todo o material. A configuração do ambiente inicial da aula corresponde a 

soluções para os problemas abordados pelo grupo de padrões da Cog-Learn quem 

tem como objetivo resolver problemas comumente encontrados em IHC (Carlos, 

2008). Essa área disponibiliza funcionalidades relacionadas aos padrões: 

• Configure o Palco: esse padrão aborda como configurar o ambiente inicial da 

aula, sendo o padrão mais abstrato no contexto de IHC. Nessa área, esse padrão 

está instanciado como uma lista de objetos que o professor insere em um 

determinado material; 

• Áreas Navegáveis: o padrão áreas navegáveis está relacionado a como o 

conteúdo deve ser apresentado, de forma que o aluno consiga explorá-lo em seu 

próprio ritmo. A partir do momento que o professor insere seu material no modelo 

de página, são criadas áreas navegáveis para cada material; 

• Painel de Controle: esse padrão aborda a solução de apresentar diferentes tipos 

de ações em uma interface. No Cognitor, o painel de controle representa em um 

material as ações relativas à navegação entre páginas, informações sobre 

frequência de páginas em forma de índice e opções de voltar para o início da aula; 

• Framework Repetido: o padrão framework repetido relaciona a facilidade que 

um aluno tem em navegar pela interface do material e tornar-se familiar a ela de 

forma rápida; 

• Voltar a um Lugar Seguro: está relacionado à idéia de manter o aluno 

informado sobre onde ele está e caso ele se sinta perdido, permitir que ele volte ao 

início da aula, podendo assim recomeçar sua navegação. Esse padrão é 

automaticamente aplicado ao material. 

Como visto, a área de planejamento da interação permite que o professor configure a 

forma com que o material criado será navegado pelos alunos. 

6. Área de Planejamento e Organização de Material Educacional: Esta área é 

utilizada pelo professor para planejar e organizar seu material, sendo que isso pode 
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ser feito de duas formas: a primeira é definindo uma nova estrutura de organização 

do material, por exemplo, qual a sequência das páginas ou então quais páginas 

pertencem a um determinado tópico. 

A segunda consiste na utilização do padrão Estruturação do Conhecimento, o 

qual faz parte da LP Cog-Learn. Esse padrão considera a teoria dos mapas 

conceituais de Novak (Novak, 1977), que representa a proposta de Ausubel 

(Ausubel, 1968) no planejamento e organização de um material. O Cognitor possui 

um assistente para a utilização desse padrão, com o apoio de um módulo que permite 

a recuperação de conhecimento de senso comum para ajudar na identificação de 

conceitos (Carlos, 2008). O assistente é composto pelos três passos descritos a 

seguir: 

• Primeiro passo: permite ao professor inserir, remover e organizar de forma 

hierárquica os conceitos que deseja abordar no material educacional. Para cada 

conceito inserido no material, o módulo de senso comum sugere ao professor 

conceitos relacionados ao conceito inserido (Figura 5 abaixo). Essas sugestões são 

fornecidas através do projeto OMCS-Br , o qual será tratado com mais detalhes no 

próximo capítulo.  

 

Figura 5: Primeiro passo do assistente de estruturação do conhecimento com sugestões de senso comum 
(Carlos, 2008) 
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• Segundo passo: exibe ao professor as relações existentes entre os conceitos, 

permitindo que o professor nomeie cada relação. Essas relações são obtidas 

através da organização hierárquica entre os conceitos que foram definidos pelo 

professor no primeiro passo. Por exemplo, o conceito ”conforto acústico” tem 

relação com o conceito “barulho” (Figura 6 abaixo).  

 

Figura 6: Segundo passo do assistente de estruturação do conhecimento (Carlos, 2008) 

• Terceiro passo: disponibiliza ao professor um mecanismo onde esse pode 

relacionar quaisquer conceitos de forma independente da hierarquia existente. 

Essas relações podem ser nomeadas, completando assim as relações que estarão 

presentes no mapa conceitual do material educacional. Um exemplo disso seria o 

de definir que o conceito “conforto ambiental” está associado ao conceito 

“conforto térmico” (Figura 7 a seguir). Permitindo assim que quando o aluno 

estiver utilizando o material, seja possível, por exemplo, identificar que o conceito 

de “conforto ambiental” está relacionado ao conceito de “conforto térmico” em 

outras páginas do material.  
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Figura 7: Terceiro passo do assistente de estruturação do conhecimento (Carlos, 2008) 

Ao finalizar esse assistente, o professor obterá o mapa conceitual, que poderá ser a 

estrutura e organização das páginas e tópicos além do relacionamento entre as páginas do seu 

material, se assim ele decidir. 

O resultado obtido pelo assistente é exibido pelo Cognitor em forma de uma árvore 

composta por um conjunto de páginas organizadas em tópicos, os quais são considerados 

OA’s pelo Cognitor, enquanto que no padrão SCORM são denominados SCO’s. Um exemplo 

da árvore criada pode ser vista na Figura 4 na Área de planejamento e organização de material 

educacional.  

4.4. Comparando Cognitor com Outras Ferramentas 

No trabalho de Carlos (2008), pode-se encontrar uma tabela comparativa entre o 

Cognitor e diversas outras ferramentas para a edição de material educacional para EAD. Essa 

tabela (Tabela 5 a seguir) apresenta as características que uma ferramenta de autoria para web 

deve ter segundo as recomendações da W3C (2009), além de algumas características que 

foram adicionadas como criação de OA’s e suporte a mapa de conceitos.  
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Tabela 5: Comparação entre ferramentas de edição de material educacional (Carlos, 2008) 

 Cognitor19 Compendium20  MapTools21 Conzilla22  Inspiration23 Vue24  

Editor próprio Sim Não Não Não Sim Não 
Adicionar Recursos Sim Sim Sim Não Sim Sim 
Exportação HTML Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Edição Colaborativa Não Não Sim Não Sim Não 
Edição de Mapa de 

conceitos
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Auxílio na criação de 
conceitos

Sim Não Sim Não Sim Não 

Preenchimento 
Metadados

Sim Não Não Sim Não Sim 

Suporte Senso 
Comum

Sim Não Não Não Não Não 

 

Carlos (2008) diz que a partir da análise da tabela anterior, pode-se concluir que 50% 

das ferramentas analisadas possuem suporte para a criação de conceitos. Como essas 

ferramentas têm propósito educacional, a estruturação do conhecimento é uma característica 

importante, sendo interessante que essa funcionalidade exista para apoiar o professor na 

organização e no planejamento de seu material educacional. 

Apenas o Cognitor possui o auxílio de uma base de conhecimento de senso comum, 

capaz de sugerir nomes culturalmente significativos para os conceitos a serem utilizados, 

considerando o público-alvo que o professor deseja atingir, as outras ferramentas possuem 

dicionários com termos relacionados (Carlos, 2008). 

Carlos (2008) conclui então que o Cognitor possui as principais características das 

outras ferramentas de mapa de conceitos analisadas, tornando-a condizente com as 

ferramentas similares a ela, sendo que seu principal diferencial é a utilização do conhecimento 

de senso comum da população brasileira para a construção do mapa de conceitos, bem como 

para a criação de analogias e do preenchimento de metadados. 

                                                
19 Disponível em: http://lia.dc.ufscar.br/cognitor/. Acesso em: 10 de fevereiro de 2009. 
20 Disponível em: http://compendium.open.ac.uk/. Acesso em: 10 de fevereiro de 2009. 
21 Disponível em: http://cmap.ihmc.us/. Acesso em: 10 de fevereiro de 2009. 
22 Disponível em: http://www.conzilla.org/wiki/Overview/Main. Acesso em: 10 de fevereiro de 2009. 
23 Disponível em: http://www.inspiration.com/. Acesso em: 10 de fevereiro de 2009. 
24 Disponível em: http://vue.uit.tufts.edu/. Acesso em: 10 de fevereiro de 2009. 
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4.5. Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a ferramenta Cognitor, que tem como objetivo ser uma 

ferramenta para edição de material educacional, sendo também um framework para a LP Cog-

Learn, que define uma série de padrões que são aplicáveis no contexto da EAD. 

O Cognitor é uma ferramenta que possui várias funcionalidades, permitindo a criação de 

material educacional de forma livre ou com o apoio de senso comum para a estruturação do 

conhecimento, baseado em princípios pedagógicos. Cada página de conteúdo do material, 

bem como o conjunto de páginas formado no hiperdocumento editado, são considerados 

como um OA dentro do Cognitor, e esse OA é composto por diversas mídias, chamadas 

também de Assets. 

Uma característica importante do Cognitor é que ele possui suporte para o 

preenchimento de metadados dos OA’s além de permitir também que os Assets sejam 

anotados com metadados. Esse suporte, em muitos casos, pode também ser apoiado pela base 

de conhecimento de senso comum, apoiando o professor em seu preenchimento semi-

automático. 

Além dessas características, o Cognitor também suporta a exportação do material 

educacional em dois formatos, HTML e SCORM. A importância da utilização do padrão 

SCORM é que ao ser utilizado, o material gerado pode ser executado em qualquer LMS que 

possua suporte para a execução de conteúdo empacotado seguindo o padrão SCORM. 

No próximo capítulo será abordada a utilização de senso comum para a edição de 

objetos de aprendizagem, sendo utilizado tanto no apoio à criação de conteúdo quanto no 

preenchimento dos metadados dos OA’s. 
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CAPÍTULO 5 – SENSO COMUM E A EDIÇÃO DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM 

5.1. Considerações Iniciais 

Marvin Minsky, em sua obra “A Sociedade da Mente” (Minsky, 1986) define senso 

comum como “as habilidades mentais que a maioria das pessoas compartilha”. Liu e Singh 

(2004) apud (Dias, 2008) dizem que “o conhecimento de senso comum é amplamente 

refutável e sensível ao contexto”, pois esse conhecimento não está relacionado à verdade 

absoluta das coisas, mas sim a uma verdade aceitável dentro de um contexto temporal e 

cultural. 

Neste trabalho, é adotada a definição de senso comum do projeto OMCS-Br: um 

conjunto de fatos conhecidos pela maioria das pessoas, “abrangendo uma ampla parte das 

experiências humanas, conhecimento sobre aspectos espaciais, físicos, sociais, temporais e 

psicológicos do dia-a-dia dos seres humanos” (Liu e Singh, 2004).  

Segundo Dias (2008), um exemplo de conhecimento de senso comum que pode-se citar, 

é quando uma pessoa para sanar as dores no fígado faz um chá de boldo que era usado pelos 

seus antepassados, sem conhecer o princípio ativo das folhas e seu efeito nas doenças do 

fígado. Para aquele grupo específico, na época em que o fato foi obtido, o fato era de senso 

comum. Outros exemplos de senso comum, segundo Singh (2002), são: 

• Toda pessoa é mais jovem que sua mãe; 

• Papel queima se jogado no fogo; 

• As pessoas normalmente dormem durante a noite; 

• As pessoas normalmente vão a festas para conhecer outras pessoas. 

Além desta introdução, este capítulo é composto por mais três seções: na seção 5.2 é 

apresentado o projeto OMCS-Br, mostrando o site de coleta de senso comum bem como todo 

o funcionamento do projeto. A seção 5.3 discute as possibilidades de se aplicar o 

conhecimento de senso comum no apoio à criação de material educacional. Por fim, na seção 

5.4, são expostas as considerações finais do estudo realizado neste capítulo. 
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5.2. Projeto Open Mind Common Sense no Brasil 

Segundo Dias (2008), a partir da colaboração entre o LIA (Laboratório de Interação 

Avançada) da UFSCar e o MediaLab do MIT (Massachusetts Institute of Technology) foi 

criado o projeto Open Mind Common Sense no Brasil – OMCS-Br, com o objetivo de 

explorar a Web como recurso para a obtenção de conhecimento de senso comum do 

brasileiro, sendo que esse senso comum coletado é armazenado e manipulado através de uma 

arquitetura que oferece mecanismos de inferência e raciocínio automático. O projeto OMCS-

Br em língua portuguesa é inspirada no projeto inicialmente criado no ano 2000 por Push 

Singh (Singh, 2002) no MediaLab-MIT.  

Como apresentado, o projeto OMCS-Br é uma tentativa de prover conhecimento de 

senso comum aos computadores, mas com objetivos distintos do grupo de Minsky do 

MediaLab, uma vez que o objetivo é criar aplicações computacionais que permitem o uso do 

senso comum para melhorar a interação entre os potenciais usuários e a máquina, bem como a 

interação entre os usuários mediada por computador. Ele tem como objetivo formar uma base 

de conhecimento computacional suficientemente capaz de auxiliar o ser humano em situações 

cotidianas. 

A coleta de senso comum é feita através de um site que pode ser acessado por qualquer 

pessoa pelo endereço http://www.sensocomum.ufscar.br. Os dados coletados são fornecidos 

por voluntários, fazendo com que a construção da base de conhecimento seja feita de forma 

colaborativa. O projeto, contando com a participação de voluntários, visa coletar o maior 

número possível de dados de senso comum do brasileiro, número esse definido por Minsky 

idealmente por volta de 15 milhões de fatos (Liu et al., 2002). No entanto, a base de 

conhecimento de senso comum brasileira possui cerca de 255 mil fatos até o momento, mas 

assume-se que já é suficiente para algumas aplicações, partindo do princípio que um pouco de 

conhecimento de senso comum nas aplicações computacionais pode ser mais útil do que 

nenhum conhecimento. 

A seguir serão detalhados os componentes do projeto OMCS-Br, como o site e a forma 

que os dados coletados são processados e utilizados por aplicações desenvolvidas pelo LIA, 

sendo que essas também são apresentadas.  
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5.2.1. A Arquitetura do Projeto 

Segundo Ferreira (2008), o projeto OMCS-Br possui uma arquitetura que pode ser 

dividida em três partes: 

1. O Site: Os colaboradores inserem informações por meio de um site desenvolvido 

utilizando tecnologias relacionadas à plataforma Java, sendo que as informações 

obtidas são armazenadas em um banco de dados relacional o qual é gerenciado pelo 

SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) MySQL; 

2. A ConceptNet: Constitui uma rede semântica a qual é gerada a partir das 

informações contidas no banco de dados. Essas informações são submetidas a um 

parser para que sejam normalizadas; 

3. A API: São as funções utilizadas para a manipulação da ConceptNet. 

A Figura 8 abaixo mostra a arquitetura do projeto, sendo que os detalhes de cada parte 

da arquitetura serão detalhados nas subseções a seguir. 

 

Figura 8: Arquitetura do projeto OMCS-Br (Ferreira, 2008) 
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5.2.2. O Site 

Para que voluntários de qualquer lugar do mundo fossem capazes de contribuir com o 

projeto, foi criado um site que permite que os fatos de senso comum dos usuários sejam 

fornecidos. É necessário que os voluntários falem português, pois as contribuições são feitas 

utilizando linguagem natural, sendo que essas se dão a partir do preenchimento de templates. 

Os templates são formados por frases que possuem estruturas gramaticais simples, onde 

os colaboradores preenchem lacunas com o objetivo de criar uma sentença que represente um 

fato de senso comum para eles. Abaixo, na Figura 9, é mostrado um exemplo da atividade 

“Coisas” onde a expressão “restaurante oriental” – em itálico na frase – é obtida através da 

retroalimentação com fatos vindo da própria base de conhecimento. 

 

Figura 9: Exemplo de template da atividade Coisas (OMCS-Br, 2009) 

Atualmente, março de 2009, o site possui vinte atividades gerais, como Personalidades, 

Habilidades e Situações, e seis temas específicos: universo infantil, cores e objetos, cores e 

emoções, ditos populares, sexualidade e saúde. Na Tabela 6 a seguir, são mostrados alguns 

templates de algumas das atividades de tema geral, as quais tratam de temas diversos. A 

expressão “<<retro>>”, na Tabela 6 a seguir, representa uma informação obtida através da 

retroalimentação da própria base de conhecimento já existente, enquanto a região tracejada 

indica a lacuna a ser preenchida pelo colaborador e a ser coletada como senso comum. 
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Tabela 6: Exemplos de templates em algumas atividades gerais do site OMCS-Br (OMCS-Br, 2009)  

Atividade Template 

Efeito de - Um efeito de <<retro>> pode ser: _________ 
- <<retro>> pode ser um efeito de: _________ 

Feito de - Um material utilizando para fazer <<retro>> é: _________ 
- Você pode utilizar <<retro>> para fazer um(a): _________ 

Pessoas - Pessoas _________ quando elas _________ 

 

Em relação aos temas específicos, esses são criados com o objetivo de agilizar a 

obtenção de conhecimento de senso comum contextualizados em temas de interesse de 

pesquisas do LIA. 

5.2.3. A ConceptNet 

Para que as informações fornecidas no site pelos colaboradores sejam úteis, elas não 

podem ser armazenadas de qualquer forma, é necessário que elas sejam armazenadas de modo 

suficientemente expressivo para representar o conhecimento de maneira completa a eficiente 

(Lenat et al., 1990) apud (Ferreira, 2008). 

No projeto OMCS-Br é utilizada uma rede semântica, chamada de ConceptNet, a qual é 

formada por um conjunto de vinte relações definidas por Liu e Singh (Liu e Singh, 2004) a 

partir dos estudos sobre a teoria de Minsky (Minsky, 1986), a qual trata do funcionamento da 

mente humana (Liu e Singh, 2004). A Tabela 7 abaixo mostra esse conjunto de relações, as 

quais representam toda a estrutura do conhecimento humano.  

Tabela 7: As relações de Minsky, seus significados e exemplos (Liu e Singh, 2004) 

Classe Relação Exemplo 

K-LINES 

ConceptuallyRelatedTo (ConceptuallyRelatedTo ‘bad breath’ ‘mint’ ‘f=4;i=0;’) 

ThematicKLine (ThematicKLine ‘wedding dress’ ‘veil’ ‘f=9;i=0;’) 

SuperThematicKLine 
(SuperThematicKLine ‘western civilisation’ ‘civilisation’ 
‘f=0;i=12;’) 

THINGS 

IsA (IsA ‘horse’ ‘mammal’ ‘f=17;i=3;’) 

PropertyOf (PropertyOf ‘fire’ ‘dangerous’ ‘f=17;i=1;’) 

PartOf (PartOf ‘butterfly’ ‘wing’ ‘f=5;i=1;’) 

MadeOf (MadeOf ‘bacon’ ‘pig’ ‘f=3;i=0;’) 

DefinedAs (DefinedAs ‘meat’ ‘flesh of animal’ ‘f=2;i=1;’) 

AGENTS CapableOf (CapableOf ‘dentist’ ‘pull tooth’ ‘f=4;i=0;’) 

EVENTS 

PrerequisiteEventOf (PrerequisiteEventOf ‘read letter’ ‘open envelope’ ‘f=2;i=0;’) 

FirstSubeventOf (FirstSubeventOf ‘start fire’ ‘light match’ ‘f=2;i=3;’) 

SubeventOf (SubeventOf ‘play sport’ ‘score goal’ ‘f=2;i=0;’) 
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LastSubeventOf 
(LastSubeventOf ‘attend classical concert’ ‘applaud’ 
‘f=2;i=1;’) 

SPATIAL LocationOf (LocationOf ‘army’ ‘in war’ ‘f=3;i=0;’) 

CAUSAL 
EffectOf (EffectOf ‘view video’ ‘entertainment’ ‘f=2;i=0;’) 

DesirousEffectOf (DesirousEffectOf ‘sweat’ ‘take shower’ ‘f=3;i=1;’) 

FUNCTIONAL 
UsedFor (UsedFor ‘fireplace’ ‘burn wood’ ‘f=1;i =2;’) 

CapableOfReceivingAction (CapableOfReceivingAction ‘drink’ ‘serve’ ‘f =0;i =14;’) 

AFFECTIVE 
MotivationOf (MotivationOf ‘play game’ ‘compete’ ‘f =3;i=0;’) 

DesireOf (DesireOf ‘person’ ‘not be depressed’ ‘f=2;i=0;’) 

 

A Figura 10 abaixo representa de forma gráfica um recorte da ConceptNet, onde os 

conceitos são representados pelos nós – círculos – e as relações entre os conceitos e suas 

direções são representadas pelos arcos, conforme a definição de modelagem de conhecimento 

proposta por Minsky (Minsky, 1986).  

 

Figura 10: Representação de uma parte da ConceptNet em forma de grafo (Ferreira, 2008) 

As relações expressas na Figura 10 são armazenadas por meio de uma série de arquivos 

textos, estruturados de forma que tenham as informações: nome da relação de Minsky, 

conceito 1, conceito 2, frequência com que os colaboradores informaram esses fatos, 

frequência com que a relação foi gerada a partir de uma regra de inferência e o identificador 

da sentença original armazenada no banco de dados. O trecho de texto que representa o grafo 

da Figura 10 acima é mostrado na Figura 11 a seguir, onde a relação é mostrada em azul, os 

conceitos em verde, as freqüências em vermelho e os identificadores em laranja. 
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Figura 11: Representação textual da ConceptNet (Ferreira, 2008) 

Para a geração das expressões da Figura 11 acima, as sentenças que estão armazenadas 

na base de conhecimento são submetidas a um parser25 que tem a capacidade de identificar 

sua estrutura sintática, como sintagmas verbais e nominais. Estando as estruturas das 

sentenças identificadas, essas são retornadas ao gerador da ConceptNet que utiliza um 

conjunto de heurísticas de inferência para criar as relações. No projeto brasileiro, é utilizado 

atualmente o Curupira (Martins et al., 2002) como parser além de um módulo de 

Normalização (Tsutsumi, 2006) escrito na linguagem de programação em Python. 

A criação da ConceptNet é composta pela exportação dos dados contidos na base de 

conhecimento do projeto em um arquivo-texto e pelo processamento dos dados contidos nesse 

arquivo. Cada linha desse arquivo é composta pelos dados contidos na tabela entries do banco 

de dados do projeto. Como exemplo de uma linha de dados desse arquivo, pode-se citar:  

“Um(a) planilha é usado(a) para contabilizar $$M$$18-29$$superior incompleto$$São Paulo$$SP$$129027” 

Os dados dessa linha são formados por diversos trechos separados por sequencias de 

cifrões (“$$”, destacados em vermelho), onde cada uma dessas partes corresponde 

respectivamente a: sentença fornecida, sexo, faixa etária, escolaridade, cidade, estado e 

identificador da sentença na tabela entries. 

Após a geração do arquivo, é então iniciado um processo constituído de três fases, o 

qual irá gerar a rede semântica completa (Liu e Singh, 2004) apud (Ferreira, 2008). 

                                                
25 Parser remete a idéia de parsing, que significa analisar uma frase. Em computação é o processo de 

analisar uma sequência de entrada para determinar sua estrutura gramatical segundo uma determinada gramática 
formal. 
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1. Extração: As sentenças obtidas pelo processo de exportação são submetidas a regras 

de extração previamente definidas. Esse processo pode ser visto na Figura 12 abaixo, 

onde é aplicada a regra de extração para gerar a relação UsedFor. 

 

Figura 12: Fase de extração 

2. Normalização: Na fase de normalização, os trechos de texto que compõem a relação 

são submetidos ao Curupira que é um etiquetador sintático para a língua portuguesa 

desenvolvido pelo NILC (Martins et al., 2002). O propósito da etiquetação é o de 

colocar os substantivos no singular, os adjetivos no grau afirmativo e os verbos na 

forma infinitiva. Essa mudança é feita utilizando o apoio de um dicionário. Na a 

seguir Figura 13 abaixo pode-se ver a sentença obtida na fase de extração antes e 

depois de passar pela normalização. 

 

Figura 13: Fase de normalização 

3. Relaxamento: Na última fase, são adicionados os metadados f e i, representando 

respectivamente a frequência que uma relação foi gerada a partir de uma regra de 

extração (vinda de colaboradores) e a quantidade de vezes que a relação foi gerada a 

partir de uma regra de inferência automática. 

No trabalho de Ferreira (2008) a estrutura de criação e de disponibilização da 

ConceptNet foi alterada, inserindo um módulo de filtro, responsável em criar várias 

ConceptNets menores baseadas nos perfis desejados e um gerenciador de servidores de 

ConceptNets. A estrutura completa dos novos módulos e recursos estão destacados com 

círculos numerados no diagrama na Figura 8 da página 45. Esses recursos serão detalhados a 

seguir.  

No item 1 da Figura 8 é mostrado o módulo de filtro, que é responsável em criar 

recortes da ConceptNet completa, sendo que esses recortes são feitos com base em dados do 
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perfil dos usuários. O item 2 mostra o módulo de gerência dos servidores das ConceptNets. 

Cada recorte criado pelo módulo de filtro corresponde a uma nova ConceptNet, a qual é 

gerenciada por esse gerenciador. Cada nova ConceptNet gerada (item 5) é disponibilizada 

através de servidores XML-RPC (item 3), sendo que o acesso aos dados disponibilizados por 

esses servidores se dá pela utilização de uma API, a qual permite que as ConceptNets sejam 

manipuladas. Essa API será apresentada na próxima seção. 

5.2.4. A API 

A API do OMCS oferece uma série de funções, divididas em dois módulos, que 

permitem que outros programas manipulem a ConceptNet. 

O primeiro desses módulos é constituído de quatro funções: navegar, contexto, projeção 

e analogia, as quais realizam consultas utilizando entradas simples como “macaco” ou “na 

cozinha”. O segundo módulo é composto pelas funções inferir conceito, inferir tópico, inferir 

humor e sumarizar, que aceitam como entrada sentenças inteiras e  permitem que seja possível 

identificar o tópico principal do texto fornecido, classificá-lo em gênero, levar em conta o 

contexto para adquirir o sentido de uma palavra, fazer analogias para reconhecer novos 

conceitos e identificar o humor expresso no texto. 

5.2.5. Visão geral das Aplicações Baseadas em Senso Comum 

A seguir serão apresentadas algumas das aplicações desenvolvidas pelo LIA, as quais 

utilizam o conhecimento de senso comum disponibilizado pelo projeto OMCS-Br com o 

objetivo de melhorar a interação com os usuários, permitindo que as atividades ou 

funcionalidades disponíveis nessas aplicações sejam contextualizadas com o conhecimento de 

senso comum da população brasileira. 

5.2.5.1. PACO 

O PACO (Planejamento de Ações de Aprendizagem Apoiadas por Computador) é uma 

aplicação que é o resultado da implementação computacional de um framework formado por 

um conjunto de sete passos que visam auxiliar no planejamento de atividades a serem 

realizados em uma AA (Ação de Aprendizagem) (Carvalho, 2007). 

A base de senso comum é utilizada no segundo passo, o qual é utilizado pelo professor 

para definir os tópicos que serão abordados durante o planejamento da AA. A Figura 14 
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abaixo mostra o segundo passo, onde ao lado direito pode-se ver a busca realizada na 

ConceptNet relativa ao assunto “Cuidar de doente em casa”. 

 

Figura 14: Interface do PACO (Carvalho, 2007) 

5.2.5.2. O que é, o que é? 

O jogo “O que é, o que é?” (Ferreira, 2008; Pereira, 2008) é um jogo de adivinhação 

que utiliza senso comum e que foi proposto para trabalhar com os temas transversais 

definidos pelo MEC, os quais são: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e 

consumo, saúde e educação sexual. 

O jogo é formado por dois módulos: o módulo do editor permite que, com o auxílio do 

conhecimento de senso comum, seja composta uma série de dicas relacionadas a uma palavra-

secreta, a qual deve ser adivinhada pelo jogador. O segundo módulo, do jogador, é a interface 

onde cada jogador irá tentar adivinhar a palavra secreta associada as dicas, as quais foram 

previamente criadas pelo professor no módulo editor. A interface do módulo do jogador pode 

ser vista na Figura 15 a seguir. 
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Figura 15: Interface do módulo do jogador do jogo “O que é, o que é?” (Ferreira, 2008, Pereira, 2008) 

5.2.5.3. Contexteller 

O Contexteller (Silva e Anacleto, 2008) é um jogo narrativo contextualizado à realidade 

dos alunos. Ele permite que sejam criadas histórias onde várias crianças são capazes de 

jogarem de forma colaborativa, sendo essas conduzidas pelo professor, o qual assume o papel 

de mestre. O objetivo do jogo é permitir que cada criança compartilhe suas experiências com 

seus colegas, além de possibilitar que o professor acompanhe o processo de aprendizado de 

cada um dos alunos. A Figura 16 a seguir mostra a interface do aluno no jogo narrativo, onde 

são exibidas a carta do aluno (I), o dado do jogo (II), a área de texto (III), a carta do mestre 

(IV) e a carta de todos os jogadores (V). 
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Figura 16: Interface do aluno do jogo narrativo (Silva e Anacleto, 2008) 

O conhecimento de senso comum é utilizado no Contexteller para apoiar o professor 

tanto na obtenção de informações contextualizadas para a criação do cenário e dos 

personagens a serem apresentados aos alunos, quanto na intervenção na narrativa com o 

objetivo de roteirizar e sequenciar a história. 

5.3. Possibilidades de Aplicar Senso Comum na Edição do Material 

Educacional feito pelo Cognitor 

O estudo feito no Capítulo 4 sobre a ferramenta Cognitor mostrou que essa possui 

recursos que permitem que seja utilizado o conhecimento de senso comum para apoiar a 

edição de material educacional. Nas próximas subseções serão tratadas essas funcionalidades 

em maior detalhe, além de serem expostas outras formas em que o conhecimento de senso 

comum poderia ser aplicado no preenchimento de metadados dos objetos de aprendizagem, 

objetivo deste trabalho. 

5.3.1. Montagem do Mapa Conceitual  

Como já visto no Capítulo 4, seção 4.3.1, o Cognitor permite que seja criado o mapa de 

conceitos do material a partir da implementação do padrão Estruturação do Conhecimento 

contido na LP Cog-Learn. Esse padrão é implementado pela na área de planejamento e 

organização de material educacional, visto na Figura 4 da página 36, através do assistente de 

estruturação do conhecimento mostrado na Figura 5 (página 38), Figura 6 (página 39) e 
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Figura 7 (página 40), que utiliza consultas na base de conhecimento de senso comum para 

apoiar a criação da estrutura do material.  

5.3.2. Analogias  

Anacleto et al. (2007) dizem que o Cognitor implementa o Padrão Correlação da LP 

Cog-Learn através de um mecanismo de sugestão de analogias. Esse padrão tem como 

objetivo sugerir o uso de conceitos análogos para explicar um novo conceito que está sendo 

ensinado e que não faz parte do contexto comum dos aprendizes. 

Os passos do mecanismo de busca, escolha e inserção de analogias podem ser vistos na 

Figura 17 abaixo e na Figura 18 a seguir. 

 

Figura 17: Primeiro passo da inserção de analogias (Anacleto et al., 2007) 
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Figura 18: Segundo passo da inserção de analogias (Anacleto et al., 2007)  

5.3.3. Preenchimento de Metadados 

O Cognitor permite que sejam inseridos metadados nos objetos de aprendizagem. Atualmente, 

alguns campos de metadados são preenchidos de forma semi-automática, sendo que esses 

campos são “Título”, “Palavras-Chave” e “Descrição” (Carlos, 2008). O campo “Título” é 

preenchido com o nome do componente do material que está sendo editado, o campo 

“Palavras-Chave” é formado a partir das palavras que aparecem mais vezes no texto de edição 

da página e o campo “Descrição” é obtido pelas relações do mapa de conceito criado durante 

os passos 2 e 3 do assistente de estruturação do conhecimento.  

O propósito deste trabalho é aumentar a quantidade de campos que poderão ser 

preenchidos de forma semi-automática, utilizando para alguns deles o conhecimento de senso 

comum, além de facilitar o preenchimento dos outros campos que não puderem ser 

preenchidos semi-automaticamente. 

A Figura 19 a seguir mostra a edição dos metadados da página que trata do assunto 

“Noções Básicas de Conforto”, enquanto a Figura 20 a seguir mostra a janela que apóia a 

inserção de metadados relativos a palavras-chave a partir de consultas de fatos de senso 

comum. 
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Figura 19: Tela de edição de metadados para a página “Noções Básicas de Conforto” (Carlos, 2008) 

A janela ilustrada na Figura 19 acima é composta por duas áreas: a área 1 mostra o 

mapa de conceitos do material enquanto a área 2 mostra os campos de metadados que podem 

ser editados.  

 

Figura 20: Tela de apoio a inserção de palavras-chave a partir da base de senso comum (Carlos, 2008) 

A Figura 20 acima mostra a janela que permite ao usuário compor o campo “palavras-

chave” do editor de metadados (Figura 19). Para abrí-la, basta que o usuário clique no botão 

localizado na frente do campo “palavras-chave”. Algumas sugestões são fornecidas ao usuário 

na forma de uma lista (item 1), sendo que essas sugestões são extraídas do texto contido na 

página a qual está tendo seus metadados editados. O usuário pode clicar no botão “Buscar >>” 
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para realizar uma busca na base de conhecimento de senso comum relacionada a uma palavra 

seleciona no item 1. O resultado da busca é exibido na lista do centro (item 2). O usuário 

também pode fornecer sugestões, utilizando para isso a lista da direita (item 3), sendo que 

também é permitido que seja feita uma busca na base de senso comum relativa a sugestão 

fornecida.  

Para compor a lista de palavras chave (item 4) basta que o usuário selecione a palavra 

desejada e clique no botão que está abaixo da lista que contém a palavra selecionada. Com a 

lista pronta, basta que o usuário clique no botão “Salvar”. 

5.4. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o conceito de senso comum e o projeto OMCS-Br, que tem 

como objetivo coletar fatos de senso comum da população brasileira. O estudo sobre o projeto 

OMCS-Br mostra como é a arquitetura do projeto, explicando o funcionando do site de coleta 

e da infra-estrutura de processamento de senso comum que atua nos bastidores, permitindo 

que esses dados coletados sejam utilizados por diversas aplicações criadas pelo LIA, tais 

como:  PACO que utiliza os fatos de senso comum para apoiar a criação atividades de AA’s, 

o jogo “O que é, o que é?” que utiliza o senso comum para apoiar o professor a criar um 

determinado jogo, e por fim, o jogo narrativo Contexteller, que faz uso do conhecimento de 

senso comum com o objetivo de ajudar o professor a criar personagens e o contexto de uma 

história, bem como  conduzir a história que está sendo contada no jogo, através de sugestões 

para roteirização, pelos alunos. 

Foi visto também que o Cognitor utiliza os conhecimento de senso comum 

disponibilizado pela API do projeto OMCS-Br na criação de mapas de conceito do material 

educacional, na criação de metáforas, bem como no preenchimento de alguns metadados dos 

objetos de aprendizagem criados pela ferramenta. 

A utilização do senso comum no apoio ao preenchimento dos metadados dos objetos de 

aprendizagem é o objetivo deste trabalho, onde essa funcionalidade, que já existe no Cognitor 

de forma simples, será aprimorada para apoiar um número maior de campos de metadados, 

bem como o desenvolvimento de filtros adequados para tal apoio, finalizando com um estudo 

de caso para avaliar o impacto desse desenvolvimento. O próximo capítulo tem como objetivo 

mostrar a proposta de trabalho deste projeto. 
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CAPÍTULO 6 – PROPOSTA DE TRABALHO 

6.1. Considerações Iniciais 

O preenchimento e a edição de metadados em OA’s possuem um papel importante no 

reaproveitamento desses OA’s, pois permite que eles sejam organizados e contextualizados 

apropriadamente, criando-se assim repositórios de conteúdo com maior riqueza semântica, os 

quais podem ser utilizados como peças para a composição de novos materiais de forma mais 

adequada por outros autores de conteúdo. 

Sendo assim, propõe-se o desenvolvimento de um mecanismo de preenchimento semi-

automático de metadados para os OA’s gerados pelo Cognitor, substituindo o ferramental 

existente na versão atual da ferramenta, que será reengenheirada para Web, permitindo que 

possa ser acessada por qualquer computador com acesso a Internet. Para o apoio ao 

preenchimento dos metadados, será utilizada a base de conhecimento de senso comum 

disponibilizada pelo projeto OMCS-Br. 

A seguir, será apresentada em detalhes a proposta deste trabalho de mestrado, a qual 

está subdividida em outras cinco seções: A seção 6.2 apresenta as justificativas inerentes à 

escolha do tema deste projeto, a seção 6.3 mostra a relevância do trabalho a ser realizado, 

sendo que sua descrição é apresentada na seção 6.4.  Na seção 6.5 é exposto o cronograma de 

execução e, por fim, na seção 6.6 são apresentados os resultados esperados. 

6.2. Justificativas para Escolha do Tema 

A utilização do conhecimento de senso comum no apoio ao preenchimento de 

metadados de OA’s tem como objetivo: 

1. Facilitar o preenchimento desses metadados, pois essa tarefa não é trivial ao autor de 

OA’s (no padrão IEEE LOM, utilizado no SCORM, são mais de 50 campos a serem 

preenchidos) 

2. Promover o reuso de OA’s, permitindo que o conteúdo gerado por diversos 

professores e autores possa ser disponibilizado em repositórios adequados; 

disseminado e reaproveitado na composição de novos materiais educacionais de 

maneira mais adequada e contextualizada.  
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Os metadados contidos nos diversos OA’s, os quais serão armazenados no repositório 

de conteúdo da nova versão da ferramenta Cognitor, permitirão que tais materiais gerados 

possam ser organizados e recuperados, criando assim um arcabouço de conteúdo educacional 

que poderá ser utilizado por qualquer usuário da ferramenta, promovendo assim o reuso dos 

materiais existentes.  

6.3. Relevância do Trabalho 

O trabalho proposto é importante pelo fato de facilitar e promover o reuso de  OA’s de 

forma mais contextualizada ao público alvo, facilitando ao autor o preenchimento dos 

metadados de forma mais contextualizada com o uso de senso comum, como conhecimento 

cultural, facilitando o reuso de tais OA’s por outros autores, uma vez que os metadados 

podem ser mais expressivos com relação ao contexto cultural de uso daqueles OA’s, 

promovendo um circulo virtuoso na produção e reuso de OA’s de forma mais adequada 

culturalmente ao público alvo. 

A criação desse repositório de conteúdo educacional anotado com metadados tem como 

objetivo apoiar os professores na criação de material educacional de qualidade, os quais 

poderão ser distribuídos em pacotes de arquivos HTML que poderão ser visualizados em 

qualquer navegador de Internet, ou então em pacotes SCORM, os quais poderão ser 

executados em LMS’s que tem a funcionalidade de interpretar tais pacotes, sendo que um 

exemplo de LMS que tem essa funcionalidade é o Moodle. 

6.4. Descrição do Trabalho 

Este trabalho tem como enfoque principal a aplicação do conhecimento de senso 

comum, disponibilizado através do projeto OMCS-Br, no preenchimento semi-automático de 

campos de metadados de OA’s, seguindo os padrões IEEE LOM e SCORM. 

Para que isso seja alcançado, a ferramenta Cognitor será reimplementada, sendo que 

essa nova versão será projetada para ser executada em ambiente Web, permitindo que seja 

distribuída de forma mais fácil, pois pessoas de qualquer lugar poderão utilizar a ferramenta 

através de seu navegador de internet. 

O mecanismo de preenchimento de metadados existente na versão atual será 

aprimorado, permitindo que os campos sejam preenchidos com sugestões vindas do senso 

comum, o que facilita essa árdua tarefa do autor de OA’s, bem como promovendo o reuso dos 
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OA’s de maneira mais adequada pela contextualização cultural expressa nos metadados 

baseados no senso comum que o autor considerou como adequado ao público alvo daquele 

OA. 

6.5. Cronograma de Execução 

Para a realização da proposta definida neste trabalho, serão realizadas as seguintes 

atividades: 

1. Investigar a ferramenta Cognitor, suas bases teóricas e sua implementação; 

2. Investigar o projeto OMCS-Br, tanto as bases teóricas como sua implementação 

computacional; 

3. Investigar o padrão de metadados IEEE LOM; 

4. Investigar o padrão SCORM; 

5. Analisar e escolher os campos de metadados a serem utilizados para o 

preenchimento semi-automático com senso comum; 

6. Reengenheirar a ferramenta Cognitor para ser executada em ambiente Web; 

7. Realizar o estudo de caso; 

8. Analisar os resultados obtidos; 

9. Escrever a dissertação; 

10. Defesa para obtenção do título de mestre; 

11. Preparar artigos para publicação. 

O cronograma proposto a partir de março de 2009 até abril de 2010 pode ser visualizado 

na Tabela 8 a seguir. 
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Tabela 8: Cronograma de execução 

 Meses 
Atividades Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               

6.6. Resultados Esperados 

Como resultado, espera-se que a utilização do conhecimento de senso comum para o 

preenchimento dos campos de metadados escolhidos facilite a tarefa de rotular e identificar 

adequadamente os OA’s produzidos, e que promova e facilite o reuso contextualizado dos 

OA’s gerados pela nova versão da ferramenta Cognitor, que será desenvolvida como parte 

deste trabalho. 

Com isso, tem-se a intenção também de promover o reuso do material educacional 

gerado pelo Cognitor mais intensamente, uma vez que as informações sobre o OA gerado são 

mais culturalmente expressivas e contextualizadas ao publico alvo, permitindo que esse 

material seja acessado de forma fácil e consistente. 

Além disso, espera-se que os resultados obtidos com este trabalho sejam apresentados 

na forma de publicações e apresentações de artigos em eventos e periódicos da área. E por 

fim, defender a dissertação no primeiro semestre de 2010. 
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