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Capítulo 3 

 

Quadro teórico 

 

Registramos neste capítulo o quadro teórico formulado a partir da pesquisa 

exploratória de bibliografia central sobre Learning Design1 e de títulos 

complementares. Os diversos temas e subtemas relativos ao LD são apresentados 

em cinco grandes dimensões, que correspondem às comunidades envolvidas no 

aprendizado eletrônico2, conforme categorização de BEETHAM (2004) apresentada 

no Capítulo 2. 

A organização das dimensões na seqüência em que elas aparecem neste relatório 

tem por objetivo introduzir o assunto a partir da perspectiva dos praticantes, sejam 

professores ou especialistas em educação (dimensão pedagógica), levando em 

consideração a formação de consensos universais expressos em padrões e 

especificações (dimensão semântica), para analisar então exemplos mais concretos 

de sistemas e ferramentas para o aprendizado eletrônico (dimensão tecnológica), 

                                                 
1 A partir daqui, empregamos a expressão Learning Design (com iniciais maiúsculas e por vezes 
abreviado por LD) para indicar a “abordagem de Learning Design”, ou seja, os fundamentos teórico-
práticos que abrangem tanto o sistema de representação quanto o ferramental fornecido para sua 
operação. Adotamos a abreviatura IMS LD ao citar a especificação IMS Learning Design. Usamos 
learning design (em letras minúsculas) em referência à atividade humana de projetar unidades de 
aprendizagem, atividades de aprendizagem ou ambientes de aprendizagem e também ao produto 
final dessa atividade.  
2 Utilizamos a expressão aprendizado eletrônico para referenciar ações de educação on-line, 
educação em rede, educação via Web e e-learning, nas modalidades presencial, semipresencial ou 
totalmente a distância.  
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que potencializem mecanismos de adaptação (dimensão do aluno). A análise teórica 

é concluída com a perspectiva sistêmica do aprendizado eletrônico (dimensão 

organizacional), que coaduna com a visão contextualizada do design instrucional. 

 

 3.1 Dimensão pedagógica 

Nesta dimensão tratamos inicialmente da evolução dos sistemas de aprendizado 

eletrônico que traçam um caminho evolutivo na busca de respostas tecnológicas 

para necessidades educacionais tão pungentes na sociedade atual. 

 

3.1.1 Ondas de sistemas para o aprendizado eletrônico 

Os tradicionais softwares CAI (Computer Aided Instruction) que firmaram o uso da 

tecnologia computacional na educação a partir da década de 1960 evoluíram 

naturalmente para sistemas eletrônicos mais complexos, integrando conjuntos de 

programas e funcionalidades em uma arquitetura computacional composta por 

interface (canal de comunicação com o usuário), modelo de domínio de 

conhecimento (base de conhecimentos do sistema), modelo de ensino (formato de 

apresentação do conteúdo e estratégias e táticas pedagógicas) e modelo de aluno 

(informações sobre o estado cognitivo do aluno, seu estilo cognitivo, suas 

habilidades e dificuldades). 

Nesse sofisticado caminho de evolução, cujos marcos mais visíveis foram a 

popularização dos computadores pessoais na década de 1980 e a expansão 
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comercial da Internet em meados da década de 1990, SIQUEIRA, S. W. M (2005) 

destaca três ondas de sistemas de aprendizado eletrônico3. 

3.1.1.1 Primeira onda de sistemas para o aprendizado eletrônico 

A primeira onda de sistemas para o aprendizado eletrônico, segundo SIQUEIRA, S. 

W. M. (2005), é constituída pelos LMSs – Learning Management Systems (Sistemas 

de Gerenciamento da Aprendizagem), que têm como principais objetivos centralizar 

e simplificar a administração e gestão dos programas educacionais.  

Em linhas gerais, esses sistemas permitem o armazenamento e a consulta a 

informações, a comunicação entre usuários, o rastreamento de dados e a geração 

de relatórios sobre o progresso dos participantes.  

Visam cobrir as diversas modalidades do processo educacional (a distância, 

semipresencial e presencial), em diversos campos de atuação (educação formal, 

educação corporativa, educação continuada), com base na concessão de privilégios 

de acesso diferenciados a alunos, professores, tutores e administradores. 

Os LMSs mais utilizados atualmente são o Blackboard Learning System, o WebCT 

(criado pela British Columbia University, agora comprado pela Blackboard, Inc.), o 

                                                 
3 Usamos o termo “sistema” aqui no sentido de “sistema de informação”, aquele que coleta, processa, 
analisa e dissemina informações com um propósito específico (TURBAN et al., 2003, p. 17). A 
abordagem de sistemas proporciona uma forma diferente de encarar os elementos da realidade – não 
como eventos isolados, mas como componentes de estruturas mais amplas. Assim, os sistemas para 
o aprendizado eletrônico descritos nesta seção abrangem apenas a dimensão tecnológica de um 
sistema maior de aprendizado eletrônico, o qual, por sua vez, é parte de um sistema educacional 
mais amplo. Voltaremos ao tema na seção “Dimensão organizacional”, a seguir. 
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IBM Lotus Learning Space (comerciais), o Moodle (código livre), e os nacionais 

Teleduc (Unicamp) e Aula Net (PUC-Rio)4.  

Além desses, tanto no meio empresarial quanto no ensino superior vários são os 

sistemas desenvolvidos de forma personalizada ou adaptados a partir de versões 

comerciais ou de código-fonte livre para atender a requisitos específicos da 

instituição. Tal profusão de soluções tecnológicas é um dos fatores a considerar 

quando tratarmos de padronização, interoperabilidade e reutilização, mais adiante. 

Neste momento, vale a pena destacar uma distinção entre os termos LMS e AVA 

para designar sistemas de aprendizado eletrônico. As referências a LMSs têm uma 

preocupação nítida com os requisitos de sistema e a arquitetura computacional, tão 

caros à engenharia de software (SIQUEIRA, S. W. M, 2005, que nos propõe as três 

ondas, é um exemplo). 

Já nas alusões a AVAs – Ambientes Virtuais de Aprendizagem (ou VLEs – Virtual 

Learning Environments) – terminologia mais adotada por educadores, o conceito de 

sistema está presente, mas é extrapolado pelo entendimento e vivência de que a 

educação não se faz sem a ação e a interação entre as pessoas.5  

WELLER (2007) confirma que o termo LMS (Learning Management Systems) “causa 

consternação em alguns educadores devido à sugestão de que ele ‘gerencia’ a 

aprendizagem do aluno de maneira direta. Isto não coaduna com as abordagens de 

ensino mais exploratórias e construtivistas...” (p. 2). 

                                                 
4 Mais informações em http://www.blackboard.com/us/index.Bb; http://www.webct.com/; 
http://www.learningspace.org/; http://moodle.org; http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/ e 
www.aulanet.com.br/.  
5 Ver também a distinção entre “sistema” e “ambiente” na discussão sobre Web 2.0 e VLE 2.0 mais 
adiante. 
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Na recente obra Educação online (SILVA, 2004), pelo menos quatro autores assim 

abordam o tema. Para o editor da coletânea, “o ambiente virtual de aprendizagem é 

a sala de aula online” (p. 62); para VAVASSORI & RAABE (2003), “é um sistema 

que reúne uma série de recursos e ferramentas, permitindo e potencializando sua 

utilização em atividades de aprendizagem através da Internet em um curso a 

distância” (p. 312); para SANTOS, E. O. (2003), “um ambiente fecundo de 

significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando 

assim a construção de conhecimento, logo a aprendizagem” (p. 223).  

Outras obras nacionais também utilizam o termo e esclarecem:  

“Ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas computacionais geralmente 
acessados via internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas TICs e por 
um professor-orientador. Permitem integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de 
conhecimento, elaborar e socializar produções (...)  Os recursos dos ambientes virtuais 
de aprendizagem são basicamente os mesmos existentes na Internet (correio, fórum, 
bate-papo, conferência, centro de recursos etc.). Esses ambientes têm a vantagem de 
propiciar a gestão da informação segundo critérios preestabelecidos de organização, 
definidos de acordo com as características de cada software. Possuem centro de 
recursos ou bancos de informações representados em diferentes mídias e interligados 
por meio de conexões (links internos ou externos ao sistema), que possibilitam aos 
usuários inserir novas informações ou acessar o que se encontra disponível. O 
gerenciamento desses ambientes diz respeito a diferentes aspectos, destacando-se a 
gestão das estratégias de comunicação e mobilização dos participantes, a gestão da 
participação dos alunos por meio dos registros das produções, interações e caminhos 
percorridos, a gestão do apoio e orientação dos formadores aos alunos e a gestão da 
avaliação. As interações por meio dos recursos disponíveis no ambiente propiciam as 
trocas individuais e a constituição de grupos colaborativos, que interagem, pesquisam e 
criam produtos ao mesmo tempo em que se desenvolvem” (ALMEIDA in VIEIRA et al., 
2003, pp. 118-120). 

 

PETERS (2003) destaca que o conceito de “ambiente de aprendizagem” foi criado 

com base em uma mudança “de paradigma educacional de instrução com uma 

finalidade voltada para metas, de bases empíricas, para aprendizagem 

construtivista” e é “um tipo particular de espaço de aprendizagem que de muitas 

formas permite a aprendizagem autônoma, estimula os alunos a tomar parte e a 
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apóia” (p. 133). O autor invoca Tiffin e Rajasingham para definir “espaço de 

aprendizagem” como “qualquer tipo de realidade virtual distribuída que pode ser 

usada para a aprendizagem” (p. 131).  

O que nos importa neste momento na discussão sobre sistemas eletrônicos de apoio 

à aprendizagem é a separação que PETERS faz entre funções técnicas – a saber, 

apresentação de informação, armazenamento, recuperação, comunicação, 

colaboração, browsing, multimídia, hipertexto e hipermídia, simulação e realidade 

virtual – e funções especificamente pedagógicas. As primeiras, segundo ele, “não 

foram desenvolvidas para propósitos de ensino e aprendizagem”, “não fazem parte 

da experiência pedagógica tradicional e corrente”, “são estranhas ao pensamento 

pedagógico específico” (p. 159, grifo do autor). Podem, contudo, ser exploradas nos 

processos de ensino e aprendizagem, desde que transformadas em funções 

pedagógicas e atividades educacionais relevantes realizadas em espaços virtuais de 

aprendizagem, que ele classifica como espaços de instrução, documentação, 

informação, comunicação, colaboração, exploração, multimídia, hipertexto, 

simulação e realidade virtual. 

De qualquer modo, de uma perspectiva ou de outra (LMSs ou AVAs), a primeira 

onda de sistemas eletrônicos para o aprendizado parece incorporada à realidade 

daqueles que atuam na pesquisa e na prática profissional da educação on-line. 

Exemplos de sistemas para aprendizado eletrônico – primeira onda 

1. Teleduc 

O TelEduc (http://teleduc.nied.unicamp.br/) começou a ser desenvolvido 1997, a 

partir de uma dissertação de mestrado e, do resultado do trabalho do NIED (Núcleo 
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de Informática Aplicada à Educação), em parceria com o Instituto de Computação da 

Unicamp, o ambiente cresceu e se solidificou, sendo disponibilizado como software 

livre em fevereiro de 2001. A versão atual, 3.0, é adotada por dezenas de 

instituições públicas e privadas (ROCHA, 2002).6 

As funcionalidades oferecidas pelo Teleduc podem ser reunidas em três grandes 

grupos:  

• ferramentas de coordenação: todas as ferramentas que de alguma 

forma organizam e subsidiam as ações de um curso; 

 

• ferramentas de administração: ferramentas de apoio ao educador no 

gerenciamento do curso (gerenciamento de alunos e de formadores, de 

inscrições, datas de início e término de curso, controle de acessos, 

configuração de língua etc.). 

 

• ferramentas de comunicação: ferramentas que possibilitam a 

comunicação entre os participantes de um curso e visibilidade dos 

trabalhos desenvolvidos; englobam: correio eletrônico, fóruns de 

discussão, mural, portfólio, diário de bordo e bate-papo (ROCHA, 2003). 

                                                 
6 O lançamento da versão 4.0 do Teleduc foi anunciado para fevereiro de 2008 ( [Ead-l] - lista de 
discussão da equipe de EAD da Unicamp): http://www.ead.unicamp.br/mailman/listinfo/ead-l 
[15/01/2008]. 
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Figura 3.1 Menu principal do Teleduc  

 

2. Moodle 

Outro exemplo de LMS bastante difundido no Brasil é o Moodle (Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment - www.moodle.org.br), que pode ser 

descarregado, instalado, usado, modificado e distribuído de forma livre e gratuita, 

seguindo-se apenas os termos estabelecidos pela General Public License (Licença 

Pública Geral) 7.  

O sistema Moodle começou a ser idealizado no início da década de 1990 por Martin 

Dougiamas, então webmaster na Curtin University of Technology (Austrália) e 

continua sendo desenvolvido por uma comunidade de professores, pesquisadores, 

administradores de sistemas, designers instrucionais e principalmente 

                                                 
7 O documento em português referente à licença pode ser consultado em 
http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/license.html [acesso em 10/fev/2007]. 

Ferramentas de 
administração 

Ferramentas de 
comunicação 

Ferramentas de 
coordenação 

 



71 

programadores, que compartilham um portal Web destinado a informações, 

discussões e colaborações (CASTILLO, 2005).  

O sistema permite a criação de três formatos de cursos: o chamado “curso social” se 

baseia em recursos de interação entre os participantes, e não em conteúdos 

estruturados, enquanto os formatos “semanal” e “modular” estão centrados na 

exibição de conteúdos e na realização de atividades, diferenciando-se pelo fato de o 

primeiro atrelar a seqüência de aprendizagem a um período temporal.  

Essa flexibilidade também se reflete nas funcionalidades de edição de layouts, com 

criação, exclusão e reorganização de boxes na área principal de maneira intuitiva e 

rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Interface do Moodle  
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O Moodle possui ferramentas para disponibilização de conteúdos no formatos de 

texto simples, páginas Web e links para arquivos ou endereços da Internet. Em 

estruturas organizadas por atividades, podem ser adicionadas ferramentas de 

comunicação (fórum, chat, e-mail externo), avaliação (questionário, tarefas, pesquisa 

de opinião) e outras como diários, glossários e edição colaborativa de textos. 

As ferramentas de administração possibilitam monitoramento dos participantes, além 

de serviços de backups e recuperação de cursos e gerenciamento de arquivos.  

O Moodle conta ainda com um módulo SCORM que permite a carga de qualquer 

curso criado em conformidade com o padrão SCORM8 para objetos de 

aprendizagem.  

 

3.1.1.2 Segunda onda de sistemas para o aprendizado eletrônico 

De volta ao farto sortimento de tecnologias empregadas em educação, a segunda 

onda de sistemas para aprendizado eletrônico traz os Learning Content 

Management Systems – LCMSs (Sistemas de Gerenciamento de Conteúdos da 

Aprendizagem), orientados a funcionalidades de criação de novos conteúdos, 

captura de conhecimentos (especialmente em contextos empresariais), composição 

de conteúdos já existentes e armazenamento e recuperação de conteúdos de 

aprendizagem, com foco destacado em reutilização (SIQUEIRA, S. W. M, 2005, p. 

36).  

                                                 
8 Ver mais sobre SCORM (Shareable Content Object Reference Model) na seção “Relacionamento 
entre o IMS Learning Design e outras especificações”. O anúncio é que a versão 2.0 do Moodle 
oferecerá suporte completo à especificação IMS LD, atividades condicionais e customização de 
papéis e grupos (BERGREEN et al., 2005).    
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Por trás desse modelo de criação e distribuição de conteúdo, estão os Objetos de 

Aprendizagem – OAs, ou na sigla mais conhecida, LO – Learning Objects (NUNES, 

2004) – “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para suportar a 

aprendizagem“ (WILEY, 2000) ou “qualquer entidade, digital ou não-digital, que pode 

ser usada, re-usada ou referenciada durante a aprendizagem suportada por 

tecnologia“ (Learning Technology Standards Committee do Institute of Electrical and 

Electronics Engineers – IEEE, definição citada no IMS Global Learning Consortium 

2002, p. 7).  

Do ponto de vista tecnológico, são objetos autocontidos (DUTRA et al., 2005), 

marcados por descritores genéricos de identificação que podem ser compartilhados, 

pesquisados, usados e reutilizados em ações educacionais (HODGINS, 2004; 

DOWNES, 2001).  

Os metadados – “dados extras sobre os recursos que fornecem informações para a 

catalogação e busca” (NUNES, 2004) – trazem detalhes sobre autores, palavras-

chave, assunto, versão, localização, regras de uso e propriedade intelectual, 

requisitos técnicos, tipo de mídia utilizada, nível de interatividade, entre outros. São 

os metadados que permitem buscas rápidas em bancos de dados chamados 

repositórios, que armazenam os objetos em si mais os dados sobre esses objetos. 

Enquanto os padrões de metadados (standard metadata) oferecem informação 

descritiva sobre recursos de aprendizagem isolados (textos, figuras, exercícios, 

palestras, simulações etc.), o empacotamento de conteúdos (content packaging) é 

o mecanismo usado para organizar esses recursos em determinada ordem (KLEBL, 

2006, p. 226), de modo que eles se fecham em pacotes autocontidos. 
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Com toda a diversidade de formatos e modelos de criação e implementação de 

recursos digitais para a educação, a adesão a esquemas de classificação 

compatíveis e à conversibilidade se torna essencial. Assim, na esteira dos LCMSs, 

padrões internacionais como ARIADNE (Alliance for Remote Instructional Authoring 

and Distribution Networks for Europe - http://www.ariadne-eu.org/), IMS Global 

Learning Consortium (www.imsglobal.org), ADL / SCORM (Advanced Distributed 

Learning / Shareable Content Object Reference Model - www.adlnet.gov/scorm/) e 

IEEE LTSC (IEEE Learning Technology Standards Comittee - ieeeltsc.org/) vêm 

ganhando status de lei e reiterando o imperativo de compatibilidade e 

conversibilidade universais. 

O movimento em favor dos objetos de aprendizagem se sustenta sobre os 

benefícios da entrega digital e da conseqüente provisão de um acesso mais amplo 

(democrático) a conteúdos, sobre a possibilidade de rápida atualização e acoplagem 

de recursos em tempo real, conforme a demanda. Mas é o seu potencial de 

interoperabilidade entre diversos sistemas e sua capacidade de reutilização que se 

colocam como as principais vantagens propaladas.  

Já o proclamado benefício da reusabilidade, se de uma parte implica riscos de 

descontextualização e desatualização no caso de produções caras e bem 

elaboradas, por outra responde de forma objetiva à desejada redução de custos na 

oferta de materiais instrucionais, pela sua infinita capacidade de reutilização. E, 

dependendo do grau de compartilhamento adotado, pode representar uma grande 

saída para a construção de novas versões, revisões e aperfeiçoamentos.  

Nesta segunda onda, então, os LMSs avançaram para incorporar conteúdos 

padronizados, baseados principalmente no modelo de referência SCORM.  
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Do ponto de vista da prática pedagógica, no entanto, a criação, utilização e 

reutilização dos objetos de aprendizagem permanecem uma realidade distante para 

a maioria dos educadores. Se muitos ainda estão fazendo incursões iniciais na 

primeira onda, esta segunda se apresenta com uma fachada mais hermética, repleta 

de complexos detalhes tecnológicos que na maior parte das vezes se transformam 

em meros consumidores de objetos definidos e produzidos por especialistas e 

desenvolvedores.  

Exceções sejam feitas, inclusive no Brasil, a projetos de produção colaborativa, 

como o do Laboratório Didático Virtual da Escola do Futuro da Universidade de São 

Paulo, em que não apenas os educadores, mas os próprios alunos assumem o 

papel de autores-criadores de objetos de aprendizagem (NUNES et al., 2005). 

 

Exemplo de sistema de aprendizado eletrônico – segunda onda 

1. Gerenciador de Conteúdos desenvolvido para o ambiente Tidia-Ae  

O Gerenciador de Conteúdos do ambiente Tidia-Ae é uma ferramenta que possibilita 

o armazenamento, a busca, a inserção e remoção de conteúdos na forma de objetos 

de aprendizagem.  

Baseia-se na premissa de que um objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital 

que possa ser reutilizado com finalidade educacional, desde um arquivo único (por 

exemplo, um texto) até vários arquivos dos mais diversos formatos (texto, filmes, 

imagens, sons etc.).  
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Nesse segundo caso, os arquivos são agrupados de maneira a conservar a 

hierarquia e a coerência do objeto (por exemplo, em um curso formado por diversas 

páginas seqüenciadas, em que cada página contém arquivos específicos, são 

armazenadas as informações sobre o seqüenciamento e instruções de qual arquivo 

está ligado a qual página). 

A carga de conteúdos é feita de maneira simples, semelhante a qualquer operação 

de carga (upload) de arquivos, como mostra a tela seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 Seqüência de telas para upload de conteúdos  
no Gerenciador de Conteúdos do Tidia-Ae  

 

Para serem considerados objetos de aprendizagem, no sentido estrito do termo, 

porém, os conteúdos precisam ser descritos por metadados, isto é, dados sobre o 

1 
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objeto (título, palavra(s)-chave, área de conhecimento relacionada, nível de ensino, 

autor etc.), que permitam sua localização mais eficiente.  

No Gerenciador de Conteúdos do projeto Tidia-Ae, os objetos podem ser 

catalogados segundo um conjunto mínimo de metadados [título, idioma, descrição 

sucinta, palavra(s)-chave, papel (do usuário que insere o objeto no sistema), 

entidade (instituição à qual o usuário pertence), data, formato], ou segundo o padrão 

completo do Projeto. 

 

3.1.1.3 Terceira onda de sistemas para o aprendizado eletrônico 

A partir do início da década de 2000, começa a se formar uma terceira onda, 

ancorada principalmente na crítica à visão centrada em conteúdos que os LCMSs e 

os objetos de aprendizagem privilegiam.  

Argumenta-se que criar repositórios de objetos de aprendizagem cuidadosamente 

selecionados, produzidos e monitorados não significa por si só promover uma 

aprendizagem de qualidade. Isso porque o consumo individualizado de conteúdos 

estáticos favorece um modelo de estudo exclusivo, autodirigido, que não pode ser a 

única opção pedagógica propiciada pela tecnologia. 

Pelo contrário, espaços virtuais de aprendizagem se assemelham cada vez mais a 

comunidades do que a repositórios (KOPER, 2005, p. 3). São locais onde questões 

podem ser formuladas e respondidas, onde a informação pode ser coletada e 
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oferecida, onde pessoas reais interagem, aprendem juntas, permutando orientação e 

inspiração (HUMMEL & KOPER, 2005 p. 5)9.  

Assim, ainda que a construção e a (re)utilização dos objetos de aprendizagem 

representem a mudança de foco de uma infra-estrutura genérica (sistemas de 

gerenciamento) para a essência dos conteúdos educacionais, o modelo e o aparato 

tecnológico que os cercam ainda não dão conta da complexidade envolvida nos 

processos de ensino-aprendizagem, nem da diversidade de abordagens, estratégias 

e técnicas pedagógicas adotadas, das especificidades dos domínios de 

conhecimento e da multiplicidade dos contextos de utilização.10 

É nessa complexidade que residem os princípios de instrução em si, que a 

distinguem de outros campos como a informação ou a comunicação. Disso decorre 

que a essência da instrução – a determinação dos objetivos de aprendizagem, a 

orientação pessoal e coletiva, a prática e a avaliação (MYERS, 1999) – ainda carece 

de atenção tecnológica compatível. 

Assim, mesmo que a terceira onda em sistemas eletrônicos para o aprendizado 

esteja em formação11, não seria arriscado afirmar que ela se fundamenta na 

seguinte idéia: o que interessa é o que as pessoas fazem com os conteúdos 

educacionais (sejam eles apresentados em suportes digitais ou analógicos), e o que 

as ferramentas (serviços de comunicação como email, fórum, chat etc.; aplicativos 

                                                 
9 Essas práticas ficam bastante evidentes quando consideramos a Web 2.0, descrita na “Dimensão 
organizacional” a seguir. 
10 Convém destacar que, nos vocabulários de metadados, “contexto de utilização” corresponde 
univocamente ao nível ou à modalidade de ensino; no entanto, a análise contextual de TESSMER & 
RICHEY (1997) considera os níveis individual, imediato e institucional, nos contextos pré, intra e pós-
aprendizagem, como fatores contextuais limitadores ou facilitadores dos processos de aprendizagem. 
Trataremos mais deste tópico na seção “Dimensão organizacional”. 
11 Não existe ainda uma denominação consensual para esses sistemas. A designação natural seria 
LAMSs – Learning Activity Management Systems (Sistemas de Gerenciamento de Atividades de 
Aprendizagem), mas esta já é uma marca registrada do sistema que apresentamos a seguir. 
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de edição, apresentação, cálculo; mecanismos de busca e organização do 

conhecimento; funcionalidades de monitoramento e avaliação) permitem que as 

pessoas façam, a fim de que a aprendizagem ocorra.  

Apresentamos a seguir exemplos de sistemas de aprendizado eletrônico de terceira 

onda – o LAMS e o Dialog Plus. Embora essa apresentação antecipe alguns 

conceitos que serão tratados apenas nas seções seguintes, sua inserção neste 

momento se dá a título de comparação com os exemplos apresentados para a 

primeira e a segunda onda de sistemas para aprendizado eletrônico. 

 

Exemplos de sistema de aprendizado eletrônico – terceira onda 

1. LAMS – Learning Activity Management System 

O LAMS (www.laminsternational.com) é uma ferramenta para design, gerenciamento 

e entrega de atividades de aprendizagem colaborativa on-line. Inclui ambientes para 

administração dos usuários, entrega de seqüências de atividade ao aluno, 

monitoramento dos alunos em tempo de execução e, mais importante, oferece ao 

professor ou ao especialista um ambiente intuitivo e visual para criar seqüências de 

atividades de aprendizagem individuais, em pequenos grupos ou em turmas 

completas, baseadas tanto em conteúdo quanto em colaboração. 

O LAMS se destaca por sua interface de fácil manipulação pelos praticantes, com 

recursos de arrastar e soltar e atividades preconfiguradas que facilitam o 

planejamento de atividades por pessoal não-técnico. 
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Figura 3.4 Interface do LAMS para programação de atividades  

 

A ferramenta também permite a pré-visualização em fase de design da seqüência de 

atividades programadas para execução. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Pré-visualização de atividades programadas no LAMS  

Seqüenciamento das 
atividades 

Planejamento de 
atividades pré-
programadas 
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Embora o LAMS ainda não esteja em total conformidade à especificação IMS 

Learning Design – que veremos a seguir – , é inspirado e fortemente baseado nessa 

especificação (DALZIEL, 2003) e possibilita uma visualização concreta do potencial 

e das limitações de um sistema eletrônico baseado em atividades de aprendizagem. 

Podemos, com certo grau de segurança, circunscrever neste momento a 

abrangência da terceira onda ao conceito de atividade12 – seja porque os conteúdos 

são ativos, evoluem e podem ser atualizados (HUMMEL & KOPER, 2005, p. 3), seja 

porque os produtos ou ambientes de aprendizagem mais efetivos são aqueles 

centrados em problemas e que envolvem o aluno em aprendizagens ativas. Não por 

acaso o conceito central do Learning Design é “atividade de aprendizagem”, descrita 

objetivamente como “pessoas realizando atividades apoiadas por conteúdos e 

ferramentas, com vistas a atingir determinado objetivo” (KOPER & TATTERSALL, 

2005), como veremos com mais detalhes a seguir. 

 

2. Dialog Plus  

Outro recurso diferenciado da terceira onda de sistemas para aprendizado eletrônico 

é o Dialog Plus (http://www.dialogplus.org/), que, assim como o LAMS, é voltado à 

comunidade de praticantes, e não a desenvolvedores. 

O Dialog Plus, projeto que desenvolve e disponibiliza unidades compactas de 

aprendizagem digital reutilizáveis através da Biblioteca Digital de Alexandria Digital 

                                                 
12 Voltaremos a este tema na seção “Dimensão semântica”, a seguir. 
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Library13, combinando esforços de geógrafos, especialistas em tecnologia 

educacional e cientistas de computação da Universidade Estadual da Pensilvânia, 

da Universidade da Califórnia, da Universidade de Southampton (todas nos EUA) e 

da Universidade de Leeds (no Reino Unido). É financiado conjuntamente pela US 

National Science Foundation (NSF) pelo JISC como parte da iniciativa Bibliotecas 

Digitais em Sala de Aula.  

O projeto usa uma variedade de recursos digitais criados tanto por agências oficiais 

como por universidades, para melhorar a aprendizagem, os conhecimentos e as 

habilidades dos alunos na área de geografia. Os recursos digitais, disponíveis 

através de tecnologia de bibliotecas digitais interoperáveis, integram-se diretamente 

às unidades de curso de programas do ensino fundamental suportados por 

ambientes virtuais de aprendizagem de cada instituição de ensino.  

 

De especial interesse para nós nesta pesquisa é o Nugget Developer Guidance 

Toolkit14, desenvolvido para guiar e suportar professores à medida que eles mesmos 

criam, modificam e compartilham atividades e recursos de aprendizagem.  

A ferramenta pode ser usada como: 

• um guia passo a passo para ajudar os praticantes a tomar decisões 

teoricamente informadas sobre o desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem e a escolher ferramentas e recursos apropriados;  
                                                 
13 A Alexandria Digital Library (ADL), acessível em www.alexandria.ucsb.edu/, é uma biblioteca digital 
distribuída com coleções de materiais referenciados geograficamente. Inclui a biblioteca em si, com 
vários nós e coleções e um programa de pesquisa através do qual arquiteturas de biblioteca digital, 
aplicações de atlas e educacionais, e componentes de software são modelados, prototipados e 
avaliados.  
14 Os toolkits fazem parte de uma categoria de suporte, formada pelos sistemas de tomada de 
decisão baseados em modelos especialistas, e posicionam-se entre os wizards e os arcabouços 
genéricos conceituais que oferecem uma visão teórica de uma área e são usados como ponto de 
referência para a tomada de decisão (CONNOLE & FILL, 2005, p. 6).  
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• um banco de dados de atividades de aprendizagem prontas e exemplos de 

boas práticas que podem ser adaptados e reutilizados para diferentes 

propósitos; um mecanismo para abstrair boas práticas e metamodelos para o 

aprendizado eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Tela inicial do Dialog Plus Toolkit 

 

No cerne do Dialog Plus Toolkit também está a noção de “atividade de 

aprendizagem” (denominada nugget, “pepita” ou “pedaço”), constituída de três 

elementos: (a) o contexto no qual a atividade ocorre, incluindo o sujeito, o nível de 

dificuldade, os resultados de aprendizagem desejados e o ambiente no qual a 

atividade ocorrerá; (b) as abordagens de ensino-aprendizagem adotadas, incluindo 

teorias e modelos; (c) as tarefas propostas, juntamente com a especificação de tipo 

de tarefa, técnica utilizada, ferramentas e recursos associados, interação e papéis 

dos envolvidos e avaliações associadas à atividade de aprendizagem (CONOLE & 

FILL, 2005). 
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Uma vez criada uma atividade, um conjunto de registros é armazenado no sistema e 

é gerado um documento XML que pode ser executado em uma ferramenta de 

exibição (player) compatível com a especificação IMS Learning Design que veremos 

a seguir. 

Além dessas funcionalidades de criação de atividades, categorização de recursos e 

geração de arquivos XML, o Dialog Plus Toolkit dispõe de um conjunto integrado de 

bibliotecas temáticas sobre tecnologia educacional, resultados de aprendizagem e 

avaliação, que funcionam também como ajudas sensíveis ao contexto durante o 

planejamento do ensino. 

 

3.1.1.4 WEB 2.0 e VLE 2.0 

Ainda que o foco principal deste trabalho esteja na abordagem Learning Design, a 

qual, na perspectiva de SIQUEIRA, S. W. M (2005), caracteriza a terceira onda de 

sistemas para o aprendizado eletrônico, temos de considerar desenvolvimentos mais 

amplos que constituem a chamada Web 2.0 (““web como plataforma”, “reutilização 

de conteúdos e componentes”. “sabedoria das massas” , “usuários tratados como 

co-desenvolvedores”, “beta perpétuo”, entre outras características, que abordamos 

com mais vagar na “Dimensão organizacional”, a seguir)15.  

Tais desenvolvimentos contribuem para a emergência de ambientes virtuais de 

aprendizagem “de segunda geração” (VLE 2.0), conforme denominação de WELLER 

(2007), que acompanham o conceito de “e-learning 2.0” (“aprendizado eletrônico 

2.0”), cunhado por Stephen Downes, segundo o qual os aplicativos para o 
                                                 
15 Na estrutura deste trabalho, a Web 2.0 é tratada com mais detalhes na “Dimensão organizacional”, 
visto que implica mudanças nos modelos de negócio relacionados ao aprendizado eletrônico.  
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aprendizado eletrônico representam um nó em uma rede de conteúdos, conectados 

a outros nós e serviços de criação de conteúdos usados por outros alunos.  

Nessa visão, os sistemas de aprendizado eletrônico deixam de ser aplicativos 

institucionais ou corporativos, ferramentas para entrega/consumo de conteúdo, e 

transformam-se.em centros de aprendizagem pessoal, nos quais ferramentas de 

autoria/criação permitem que o conteúdo seja reutilizado e recombinado de acordo 

com as necessidades e interesses do aluno. Na verdade, deixam de ser aplicativos 

únicos, isolados, para se tornarem uma coleção de aplicativos interoperantes, 

tornando “ambientes em vez de sistemas” (DOWNES, 2006, p. 5). Voltaremos a este 

tema mais adiante. 

 

3.1.2 A construção de um metamodelo pedagógico 

Por trás de sistemas como o LAMs e Dialog Plus, há modelos pedagógicos que 

definem premissas sobre o que significa ensinar e aprender. À medida que, no 

cenário da tecnologia educacional, começam a surgir “construtores de cursos” ou 

“agregadores de conteúdo” (builders) provendo aos educadores ferramentas de 

planejamento, design, execução e avaliação da aprendizagem, torna-se indiscutível 

a necessidade de explicitar essas premissas em um modelo pedagógico articulado.  

Um modelo pedagógico é definido como um conjunto de regras e condições que 

prescrevem como os alunos podem atingir determinados objetivos de aprendizagem, 

em determinado contexto e domínio de conhecimento, da maneira mais efetiva. Os 

modelos pedagógicos são inspirados por teorias de aprendizagem e instrução. 
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Na explicitação dos modelos pedagógicos, evidenciam-se a multiplicidade e 

heterogeneidade das práticas educacionais, que se revelam tão diversas quanto os 

contextos nas quais elas se realizam. No aprendizado eletrônico, contudo, é preciso 

comunicar essas práticas de maneira mais objetiva e, de preferência, usando uma 

linguagem consensual que possa ser compreendida universalmente tanto por seres 

humanos quanto por máquinas. 

A busca de um consenso internacional sobre abordagens teóricas e práticas 

educacionais estimulou a criação de um metamodelo que representasse a variedade 

de teorias e aplicações na área educacional, extraindo de cada situação específica 

os elementos comuns a toda e qualquer ação de ensino-aprendizagem.  

Da mesma forma que Mendeleyev criou em 1870 a tabela periódica como base 

modular sobre a qual se poderiam construir blocos de todas as matérias físicas, 

buscou-se um metamodelo estrutural para a aprendizagem que reunisse todos os 

outros modelos e permitisse descrevê-los (KOPER, 2001; HUMMELL & KOPER, 

2005). 

Nesse sentido, um metamodelo pedagógico é “um modelo que modela modelos 

pedagógicos” (KOPER, 2001, p. 8). Isto significa que os modelos pedagógicos 

podem ser descritos ou derivados em termos do metamodelo, quando se deseja 

expressar as relações semânticas entre entidades de forma pedagogicamente 

neutra.16  

Conforme KOPER (2001, p. 9), um metamodelo pedagógico descreve como as 

pessoas aprendem, baseado em consensos (commonalities) entre as teorias de 

                                                 
16 Em nossas conclusões no Capítulo 5, exploramos a questão da neutralidade x flexibilidade 
pedagógica. 
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aprendizagem e de instrução e suas diferentes compreensões sobre o 

conhecimento, a aprendizagem, a transferência e a motivação, sistematizadas em 

teorias, princípios e modelos de instrução apresentados na literatura, ou como 

concebidos na “cabeça dos praticantes”. 

Sem pretender esgotar o tema debatido exaustivamente em diversas obras e por 

diversos autores (somente na bibliografia central de Learning Design, podemos citar 

KOPER, 2001; KOPER & MANDERVELD, 2004; MAYES & FREITAS, 2004; VAN ES 

& KOPER, 2006, entre outros; ver também nosso tratamento específico em 

FILATRO, 2004, onde relacionamos as contribuições dos paradigmas dominantes ao 

design instrucional), a Tabela 3.1 apresenta um panorama geral das perspectivas 

dominantes sobre aprendizagem, ensino e avaliação – a saber, as abordagens 

associacionista, construtivista (individual e social) e situada – em um continuum que 

vai das tarefas mais formalmente estruturadas àquelas que provêem contextos mais 

autênticos para a aprendizagem.17 

Como afirmamos em pesquisa anterior (FILATRO, 2004), em uma era de redes, 

crescimento acelerado e descentralizado dos saberes, o design instrucional [e a 

prática pedagógica] precisa refletir uma visão de educação que se relaciona 

transdisciplinarmente com outras áreas do conhecimento e reconheça os avanços e 

as críticas de correntes teóricas divergentes. 

                                                 
17 Este sumário pode ser complementado com um panorama de contextos, objetivos de 
aprendizagem, abordagens e estratégias pedagógicas, formatos de interação e avaliação, papéis, 
ferramentas e recursos, disponíveis no Anexo VI – Taxonomia de atividades de aprendizagem do 
Dialog Plus (conforme FALCONER et al. 2006). 
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Tabela 3.1 Sumário de abordagens pedagógicas (conforme BEETHAM, 2005)  

 Associativa Construtivista (individual) Construtivista (social) Situada 
A teoria As pessoas aprendem por 

associação, inicialmente 
através de condicionamento 
estímulo-resposta simples, 
posteriormente através da 
capacidade de associar 
conceitos em uma cadeia de 
raciocínio, ou de associar 
passos em uma cadeia de 
atividades para construir uma 
habilidade complexa. 

A teoria associativa não está 
preocupada em como os 
conceitos ou as habilidades 
estão representados 
internamente, mas em como 
eles se manifestam em 
comportamentos externos.  

Como não há uma janela 
mágica que permite ver o que 
acontece dentro da mente 
humana, toda a aprendizagem 
formal repousa sobre a 
evidência externa 
(comportamento) como um 
indicador do que foi aprendido. 

As pessoas aprendem ao 
explorar ativamente o mundo 
que as rodeia, recebendo 
feedback sobre suas ações e 
formulando conclusões. 

A capacidade de construir leva 
à integração de conceitos e 
habilidades dentro das 
estruturas de competências ou 
de conceitos já existentes no 
aluno. 

A aprendizagem pode ser 
aplicada a novos contextos e 
expressa em novas formas. 

A teorias construtivista está 
mais preocupada com o que 
acontece entre os inputs 
(entradas) do mundo exterior e 
a manifestação de novos 
comportamentos, isto é, como 
os conhecimentos e as 
habilidades são integrados pelo 
aluno.  

A descoberta individual de 
princípios é suportada pelo 
ambiente social. Colegas de 
estudo e professores 
desempenham papel-chave no 
desenvolvimento, ao participar 
do diálogo com o aluno, 
desenvolver uma compreensão 
compartilhada da tarefa e 
prover feedback sobre as 
atividades e as representações 
do aluno. 

A teoria socioconstrutivista está 
preocupada em como conceitos 
e habilidades emergentes são 
suportados pelos outros, de 
modo que os alunos cheguem 
além do que seriam capazes 
individualmente (zona de 
desenvolvimento proximal). 

A atenção está voltada aos 
papéis dos alunos em 
atividades colaborativas, e à 
natureza das tarefas 
desempenhadas. 

As pessoas aprendem ao 
participar de comunidades de 
prática, progredindo de uma 
posição de novatos até a de 
especialistas pela observação, 
reflexão, mentoria e “legítima 
participação periférica”.  

Da mesma forma que o 
socioconstrutivismo, a 
abordagem situada enfatiza o 
contexto social da aprendizagem, 
mas este contexto deve ser muito 
mais próximo – ou idêntico – à 
situação na qual o aluno 
eventualmente aplicará a 
aprendizagem adquirida.  

Aprendizagem baseada em 
trabalho e desenvolvimento 
profissional continuado são 
exemplos típicos de 
aprendizagem situada.  

A autenticidade do ambiente de 
aprendizagem é tão significativa 
quanto o suporte que ele provê, 
com atividades menos formais. 

Teóricos-
chave 

Skinner, Gagné Piaget 

 

Vygotsky Lave & Wenger, Cole, Engstrom 
& Wertsch 

Implicaçõe
s para a 
aprendizag

Rotinas de atividades  Construção ativa e integração Desenvolvimento conceitual 
através de atividades 

Participação em práticas sociais 
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 Associativa Construtivista (individual) Construtivista (social) Situada 
em  Progressão através de 

componentes conceituais e de 
habilidades 

Objetivos e feedbacks claros  

Percursos individualizados 
correspondentes a 
desempenhos anteriores 

de conceitos 

Problemas pouco estruturados 

Oportunidades para reflexão 

Domínio da tarefa 

colaborativas 

Problemas pouco estruturados 

Oportunidades para discussão 
e reflexão 

Domínio compartilhado da 
tarefa 

de investigação e aprendizagem  

Aquisição de habilidades em 
contextos de uso 

Desenvolvimento de identidade 
como aluno 

Desenvolvimento de relações de 
aprendizagem e profissionais 

Implicaçõe
s para o 
ensino 

Análise de unidades 
componentes 

Seqüências progressivas de 
componentes para conceitos ou 
habilidades complexos 

Abordagem instrucional clara 
para cada unidade 

Objetivos altamente focados 

Ambientes interativos e 
desafios apropriados 

Encorajamento à 
experimentação e à descoberta 
de princípios 

Adaptação a conceitos e 
habilidades existentes 

Treinamento e modelagem de 
habilidades metacognitivas 

Ambientes colaborativos e 
desafios apropriados 

Encorajamento a 
experimentação e descoberta 
compartilhadas 

Foco em conceitos e 
habilidades existentes 

Modelagem de habilidades, 
inclusive sociais  

Criação de ambientes seguros 
para participação 

Suporte ao desenvolvimento de 
identidades 

Facilitação de diálogos e 
relacionamentos de 
aprendizagem  

Elaboração de oportunidades de 
aprendizagem autênticas 

Implicaçõe
s para a 
avaliação 

Reprodução acurada de 
conhecimentos ou habilidades 

Desempenho de partes ou 
componentes 

Critérios claros: feedback 
rápido e fidedigno 

Compreensão conceitual  

Desempenho estendido 

Processos tanto quanto 
resultados 

Certificados variados de 
excelência 

Auto-avaliação autonomia na 
aprendizagem  

Compreensão conceitual  

Desempenho estendido 

Processos e participação tanto 
quanto resultados 

Certificados variados de 
excelência 

Avaliação por pares e 
responsabilidade compartilhada  

Certificados de participação  

Desempenho estendido, incluindo 
contextos variados 

Autenticidade na prática (valores, 
crenças, competências) 

Envolvimento de pares 

 

������  Tarefas de aprendizagem mais formalmente estruturadas             Contextos de aprendizagem mais autênticos ������ 
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Ao defender o conceito de “didática da educação a distância”, PETERS (2001) 

critica a busca de uma teoria unitária rigorosamente estruturada em uma 

sociedade pluralista e pós-moderna: 

“Essa integração de diferentes posições teórico-científicas pode ser criticada por alguns como 

ecletismo didático e, no fundo, considerada como impossível. No entanto, os esforços nesse 

sentido não são novos, e de modo algum ela é estranha ao pensamento pedagógico e 

didático… [Heinrich] Roth acreditava que a investigação da realidade educacional somente 

poderia ter sucesso com a ajuda de uma multiplicidade de métodos que giram em torno do 

objeto. E [Wolfgang] Brezinka era da opinião de que o importante seria aproveitar toda a sorte 

de pontos de vista e de métodos, tanto empíricos quanto filosóficos, e, em vez de considerá-los 

excludentes, aceitá-los mutuamente como alternativas”  (PETERS, 2001, p. 26, grifos do autor) 

 

Assim, ao analisar as contribuições das abordagens diversas pedagógicas, 

adotamos uma perspectiva de diversidade, que aposta na coerência teórica 

interna, ao mesmo tempo que consegue vislumbrar os pontos de intersecção entre 

os conhecimentos historicamente acumulados sobre o ensino, a aprendizagem e 

as tecnologias educacionais.   

 

De fato, ao formular um metamodelo que represente todos os modelos 

pedagógicos, a abordagem de Learning Design reconhece essas contribuições e 

abstrai delas o que há de comum para explicar os fenômenos educacionais.  Para 

HUMMELL et al. (2004), as diferentes perspectivas pedagógicas se resumiriam 

todas a uma única premissa:  

 

as pessoas agem em diferentes papéis no processo de ensino-

aprendizagem, buscando certos resultados pela realização de 
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atividades de aprendizagem e/ou suporte, dentro de um ambiente 

constituído em objetos e serviços de aprendizagem a serem usados 

durante o desempenho dessas atividades. 

Dessa forma, segundo KOPER (2000), as pressuposições que embasam um 

metamodelo pedagógico devem ser: 

1. “Uma pessoa aprende (inter)agindo no/com o mundo exterior (ambiente), 

completando atividades e recebendo feedback que vem desse ambiente. 

2. O mundo real pode ser considerado composto por situações sociais e 

pessoais, que fornecem o contexto para as ações. 

3. Um ambiente é composto de uma coleção de objetos, seres vivos e 

possivelmente sub-ambientes em inter-relacionamentos específicos. 

4. Parte das situações são as comunidades de prática e – mais 

especificamente – as comunidades de aprendizagem. 

5. Há diferentes tipos de aprendizagem, e o metamodelo foca aquele invocado 

por medidas instrucionais. 

6. A aprendizagem pode ser considerada uma mudança no estado cognitivo 

ou metacognitivo. Entretanto, mudanças na conação18 e na afeição também 

podem ser consideradas como resultado de aprendizagem.  

7. Quando uma pessoa aprendeu, ela a) realizou novas interações ou realizou 

interações melhores ou mais rápidas em situações similares; b) realizou as 

mesmas ações em situações diferentes (transferência). 

                                                 
18

 Segundo o Dicionário Aurélio (1999), “tendência consciente para atuar”. 
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8. Uma pessoa pode ser instigada a realizar interações (atividades) 

específicas se: (a) estiver disposta ou for estimulada a realizá-la (conação / 

motivação); (b) for capaz de realizá-la (fator cognitivo); (c) estiver com 

vontade (in the mood) de realizá-la (afeição / fator emocional); (d) estiver na 

situação adequada para realizá-la (fator situacional);19 

9. O que foi definido para uma pessoa individualmente também é válido para 

um grupo de pessoas ou para uma organização” (p. 27). 

Vejamos como essas pressuposições estão organizadas em uma linguagem para 

modelagem educacional, ou seja, uma representação formal que possa ser 

interpretada e manipulada tanto por pessoas quanto por máquinas.20 

 

3.1.3 A EML (Educational Modelling Language) 

O termo EML (Educational Modelling Language) foi cunhado pela Universidade 

Aberta da Holanda (OUNL), no final dos anos 90, para indicar o sistema 

notacional21 que descreve de forma integral uma ampla variedade de processos e 

modelos instrucionais existentes – ou seja, não apenas o seu conteúdo, mas 

também as regras, as relações, as interações e as atividades que ocorrem entre 

                                                 
19 E ainda se “a tarefa for bem-formada e válida; as atividades forem realizáveis pela pessoa; o 
ambiente necessário estiver ou tornar-se disponível; a pessoa estiver ou tornar-se motivada para o 
desempenho” (KOPER, 2001, p. 10) 
20 A modelagem educacional é tratada especificamente na “Dimensão semântica” a seguir. 
21 Segundo o Dicionário Aurélio (1999), notação é o “sistema de representação ou designação 
convencional” e também o “conjunto de sinais com que se faz essa representação ou designação”. 
Adotamos para esse trabalho a expressão “sistema notacional” com o sentido o “sistema de 
representação de significados”. Retomaremos ao tema mais adiante, quando tratamos da 
dimensão semântica do aprendizado eletrônico. 
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os agentes do processo educacional (TATTERSAL & KOPER, 2003; DUTRA et 

al., 2005). 

Nas palavras de DALZIEL (2003), a EML é “uma linguagem notacional para 

descrever um ‘metamodelo’ de design instrucional” (p. 1). Em linguagem natural, 

teríamos o seguinte formato:  

“R (com características K) desempenha atividade A no ambiente O (com o objetivo D)”. 

Segundo o autor, isso resulta em um modelo conceitual de atividades dispostas 

em uma unidade de aprendizagem. As atividades podem funcionar em um cenário 

de aprendizagem, em uma espécie de “história” estruturada sobre os eventos no 

ambiente de aprendizagem. A pedra de toque (os óculos pelos quais o problema é 

visualizado) para consistência é sempre o modelo instrucional, que pode ser 

convertido em EML. Os pronomes pessoais descrevem os papéis. Os verbos 

descrevem as atividades. Os nomes descrevem os objetos no ambiente em que 

as atividades são realizadas, e a rede de atividades interdependentes determina a 

seqüência. 

Um conceito central no metamodelo pedagógico é a unidade de aprendizagem 

(ou unidade de estudo; em inglês, Unity of Learning, abreviado por UoL na 

documentação da especificação IMS LD).  

A unidade de aprendizagem é uma unidade atômica ou elementar que provê 

eventos de aprendizagem para alunos e professores, a fim de satisfazer um ou 

mais objetivos inter-relacionados (DUTRA, 2006; TATTERSALL & KOPER, 2003).  
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A unidade de aprendizagem pode ser tão extensa quanto o currículo completo de 

um curso de quatro anos, ou tão pequena como uma atividade de aprendizagem 

de quinze minutos (VAN ES & KOPER, 2006). A denominação se aplica então a 

um curso, um workshop, uma lição etc., os quais podem ser instanciados e 

reutilizados diversas vezes e por diferentes pessoas e configurações em um 

ambiente de aprendizagem (KOPER & OLIVIER, 2004).  

A granularidade (o tamanho e o grau de complexidade) de uma unidade de 

aprendizagem é definida por aspectos semânticos e práticos: uma unidade não 

pode ser subdividida em partes sem perder o significado. Ademais, uma unidade 

de aprendizagem tem extensão e tempo limitados, e é autocontida no que se 

refere a processos, objetivos e conteúdos. As conexões entre as unidades de 

aprendizagem se dão em termos de pré-requisitos: a conclusão de uma unidade é 

pré-requisito para iniciar, individualmente ou em grupo, outra unidade de 

aprendizagem. 

O design de unidades de aprendizagem se dá com base nas seguintes premissas: 

As pessoas assumem determinados papéis em uma unidade de aprendizagem. 

Um papel desempenha atividades específicas (de aprendizagem ou de suporte), 

dentro de um ambiente, e gera resultados verificáveis (outcomes). O ambiente 

pode conter objetos de aprendizagem (simulações, animações, textos etc.) e 

serviços (ferramentas para comunicação, edição de documentos, rastreamento 

etc.) utilizados durante a execução das atividades.  
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O método define qual papel desempenha qual(is) atividade(s) e em que 

seqüência(s) de execução. É estabelecido a partir do modelo pedagógico a ser 

seguido (que também influencia na escolha das atividades e do ambiente), dos 

pré-requisitos e dos objetivos educacionais que se pretende atingir.  

A utilização de elementos (papéis, atividades, método etc.) para representar o 

processo de ensino-aprendizagem apresenta vantagens, pois permite a sua 

reutilização – ou até mesmo a sua reconstrução – em outras unidades de 

aprendizagem e auxilia no planejamento educacional e na explicitação do modelo 

pedagógico utilizado para o conjunto de atividades (NUNES, 2004). 

A EML formou a base para o IMS Learning Design 1.0, que foi aprovada como 

Especificação Final IMS em 10 de fevereiro de 2003, e da qual tratamos mais 

adiante. Por ora, é suficiente manter em perspectiva que a EML compõe a 

fundamentação básica da abordagem de Learning Design. 

 

3.1.4 Learning Design e design instrucional 

Conquanto na linha de raciocínio até aqui exposta a expressão Learning Design 

possa representar à primeira vista um alívio e uma resposta para aqueles que 

vêem na expressão design instrucional uma porta aberta para o instrucionismo22, é 

                                                 
22 Ao abordar o instrucionismo, DEMO (2003) evoca Hofstadter, para quem o instrucionismo 
significa “’linearizar’ a aprendizagem no plano da mera lógica seqüencial, tornado-a reprodutiva e 
mantendo o aprendiz na condição de objeto. No segundo momento, o instrucionismo evita o saber 
pensar, ou seja, uma das bases mais flagrantes da autonomia, induzindo à subalternidade. Num 
terceiro momento, o instrucionismo recai na fórmula pronta, tão pronta que ao aluno basta copiar e 
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preciso observar com cuidado o contexto no qual a primeira está sendo 

empregada.  

O próprio grupo Valkenburg Group23, responsável pelo desenvolvimento tanto da 

EML quanto da especificação IMS LD, prefacia sua primeira e principal obra sobre 

Learning Design (de mesmo título, publicada em 2005 e editada por Rob Koper e 

Colin Tattersall, dois dos principais pesquisadores e praticantes neste campo) 

apontando as expressões instructional design e instructional systems design como 

sinônimos de learning design. Embora se observe que alguns podem alegar 

sutilezas de significado diferenciado, na obra citada – e nos vários artigos 

relacionados24 – os termos são usados intercambiavelmente.  

Nesta seção, buscamos explicitar essas sutilezas, que, a nosso ver, tem 

importantes implicações para a compreensão da prática educacional. 

 

 
                                                                                                                                                     

reproduzir, como é, por exemplo, o caso dos vestibulares. Num quarto momento, o instrucionismo 
gera a quimera da solução simples de problemas simples, quando no mundo real as soluções, 
sendo complexas, não só oferecem soluções, como sobretudo novos problemas, e os problemas, 
sendo complexos, não cabem em nenhuma solução reducionista. (p. 78). 
23 O Valkenburg Group foi formado em março de 2002, quando 33 especialistas em aprendizado 
eletrônico de quatro continentes se reuniram em uma pequena vila chamada Valkenburg aan de 
Geul, ao sul da Holanda. Desde então, o grupo tem-se reunido em diversos locais para investigar 
como melhor a qualidade de cursos on-line, de maneira interoperável e com ferramentas amigáveis 
aos usuários (KOPER & TATTERSALL, 2005, p. v). 
24 Por exemplo, KOPER (2001) usa intercambiavelmente os termos “instructional design”, “learning 
design” e “educational modeling” (p. 3 e nota de rodapé 1, p. 4). Na obra central a respeito de 
Learning Design, SLOEP, HUMMEL & MANDERVEL (2005) consideraram importante esclarecer o 
termo “instrução” (instruction): “’Instrução’ será usada para representar o conjunto de ‘estímulos’ 
(documentos, mensagens, discussões etc.) que evocam experiências de aprendizagem em alunos 
e suportam experiências de professores. Além disso, também usaremos ‘instrução’ para 
representar o conjunto de experiências de aprendizagem e suporte” (p. 140). Em KOPER (2002), o 
autor afirma literalmente que o “instructional design” é chamado de “learning design” pelo IMS (p. 
8). 
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3.1.4.1 Níveis do design instrucional e learning design 

Segundo KOPER (2005), toda a prática educacional tem um design instrucional 

(um learning design) subjacente que é mais genérico do que a prática educacional 

propriamente dita, da mesma forma que todos os edifícios construídos têm uma 

arquitetura que é mais genérica do que o edifício propriamente dito. E, assim 

como uma mesma arquitetura pode ser usada para construir diferentes edifícios 

em diferentes locais e épocas, um learning design pode ser reutilizado quantas 

vezes se quiser, na íntegra, parcialmente ou com ajustes e adaptações. Nesse 

sentido, o learning design é um produto, um resultado bem identificável – ainda 

que virtual – da representação de um processo. No entanto, é importante observar 

que, em última instância, na abordagem de Learning Design, o produto final que 

representa determinado processo educacional que deve sempre estar de acordo 

com conceitos e regras de modelagem determinados, no caso a especificação 

IMS Learning Design. 

O design instrucional também resulta em um produto final, uma solução 

educacional, virtual ou não, que apresenta forma e funcionalidade, e propósitos e 

intenções bem definidos. Tanto é que, bem antes do emprego da tecnologia 

computacional na educação, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, o 

design instrucional vem-se ocupando de projetar, implementar e avaliar soluções 

instrucionais na forma de impressos, filmes, vídeos, áudios etc. 

Cabe aqui uma observação sobre os diversos níveis ou subdivisões do processo 

de design instrucional. No nível micro, está o planejamento pedagógico do 



98 

 

processo de ensino-aprendizagem, das unidades de aprendizagem em si. No nível 

macro, está o design de sistemas educacionais (ROMISOWSKI, 2005a), que 

retomamos ao analisar a dimensão organizacional da abordagem de Learning 

Design. 

Se por tradição o microdesign instrucional vem-se ocupando do design de 

artefatos digitais (as partes até então concretizáveis dos planos de curso, unidade 

e aula), o design de ambientes de aprendizagem, suportados por ferramentas 

virtuais de planejamento, design e execução, caminha para a representação de 

todos os elementos e processos envolvidos no ensino-aprendizagem. 

KOPER (2000, p. 14-39) destaca os aspectos evolutivos do design instrucional, 

apresentando três eras que nos ajudam a visualizar a entender melhor onde o 

Learning Design se posiciona na busca por inovações em educação. 

A primeira era, de design instrucional clássico, baseia-se na pressuposição 

empírica de que o comportamento é previsível, e que o design da educação, por 

conseqüência, pode ocorrer isolado da sua execução. A aprendizagem é 

considerada o sistema, e a instrução, o ambiente desse sistema. Os 

desenvolvedores educacionais desta tradição concentram-se primariamente na 

seleção e organização de conteúdos dos quais os alunos devem apropriar-se.  

Na segunda era, de design da mensagem, a forma em que o conteúdo é 

oferecido é central, e aqueles influenciados pela tradição cognitiva voltam sua 

atenção do conteúdo educacional para a forma na qual a informação é 

apresentada. Nesta tradição, acredita-se haver um relacionamento entre o modo 
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no qual o conhecimento é oferecido e o modo no qual ele é armazenado na 

memória.  

Na era design de ambientes de aprendizagem, contudo, nem o processamento 

cognitivo nem a forma do conteúdo a ser ensinado é central, mas qualquer 

atividade humana voltada a aprender algo ou a ajudar alguém a aprender algo, e o 

ambiente no qual essas atividades acontecem. Envolve o design de sistemas de 

atividade humana que são focados no alcance de objetivos.  

Mais à frente, o autor cita o segundo volume do clássico Livro de Verde que reúne 

as teorias e os modelos de design instrucional; ali REIGELUTH (1999) usa a 

expressão “conhecimento de learning design” como sinônimo de “teoria do design 

instrucional” e a define como o conhecimento que oferece orientação explícita 

sobre como as pessoas aprendem e se desenvolvem.  

Trata-se de uma teoria prescritiva, e não descritiva, sobre qual(is) método(s) 

pode(m) ser mais bem empregado(s) para obter determinado(s) resultado(s) de 

aprendizagem. É situacional, mais do que universal, o que significa que um 

método pode funcionar melhor em uma situação enquanto outro método é mais 

adequado a outra, implicando regras que seguem uma estrutura básica como: “Se 

a situação de aprendizagem é igual a X, então se recomenda o método de design 

de aprendizagem”.  

Tais regras não são determinísticas (não garantem o alcance dos resultados 

desejados), antes são probabilísticas (aumentam a probabilidade de alcançá-los). 
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A probabilidade de encontrar uma boa solução educacional aumenta quando ela é 

consistentemente testada na prática (p. 5).  

Dessa forma, o design instrucional se posiciona como fonte de inspiração teórica 

que para o learning design. Parte de uma grande família de ciências do design, o 

design instrucional combina princípios científicos de vários campos de 

conhecimento para atender as necessidades de aprendizagem humana 

(JOHNSON, 1989). Entre as ciências que o fundamentam, além do próprio design, 

estão as ciências humanas, as ciências da administração e as ciências da 

informação. 

Ainda no referido prefácio do Learning Design Handbook os editores reforçam a 

distinção entre IMS Learning Design e learning design, este último empregado 

para referir-se à atividade humana de projetar unidades de aprendizagem, 

atividades de aprendizagem ou ambientes de aprendizagem.  

Nesse sentido, o learning design também pode assemelhar-se ao design 

instrucional, definido como o processo (conjunto de atividades) de identificar um 

problema (uma necessidade) de aprendizagem e projetar, implementar e avaliar 

uma solução para o problema identificado.  

O processo de design instrucional mais largamente aceito é o ISD (Instructional 

Systems Development), que divide o desenvolvimento de ações educacionais em 

pequenas fases – análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação, o 

conhecido modelo ADDIE (analysis, design, development, implementation e 

evalution). Cada fase tem um produto resultante (também chamado de  
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deliverable, “entregável”) que é avaliado e revisado antes de se passar à fase 

seguinte (JOHNSON, 1989).25 

O ISD é discutido na obra de referência do Learning Design quando SLOEP, 

HUMMEL & MANDERVEL (2005) tratam, no oitavo capítulo, dos procedimentos 

básicos para o design de aprendizado eletrônico, propondo-se a analisar como a 

especificação IMS Learning Design pode auxiliar e informar o processo de design 

instrucional.  

Segundo os autores, “o processo de design instrucional foca principalmente as 

fases de análise e design do ISD, e é com respeito às fases de análise, design e 

desenvolvimento que a especificação LD é particularmente útil” (p.140). 

Reproduzimos na Tabela 3.2 a seguir o relacionamento entre as fases do ISD, os 

produtos baseados em LD e um procedimento passo a passo para desenhar a 

instrução e um caso específico relacionado.  

                                                 
25 Em nossa pesquisa sobre o design instrucional contextualizado (FILATRO, 2004), apontamos os 
problemas em separar completamente a fase de design (análise, design e desenvolvimento) da 
fase de execução (implementação e avaliação) de ações educacionais, sugerindo um modelo 
fractal, essas que essas operações acontecem recursivamente ao longo de todo o processo, com a 
participação dos diversos atores envolvidos.  
 
Retomamos essa discussão na “Dimensão organizacional” e no Capítulo 5, quando elaboramos 
nossa conclusões sobre a adequação da abordagem de Learning Design como fundamentação 
teórico-prática para o design instrucional contextualizado.  
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Tabela 3.2 Comparativo entre as fases do ISD e da especificação IMS LD  
(adaptado de  BRITAIN, 2004; SLOEP, HUMMEL & MANDERVEL, 2005  

e GORISSEN & TATTERSALL, 2005) 

Fase Ênfase Produtos Passos 
1 Análise 

 
Problema 
instrucional  

Narrativa, diagramas 
simples informais 

- 

2 Design  Cenário de 
aprendizagem  

Documentos XML26; 
templates semiformais (por 
exemplo, diagrama de 
atividade UML) 

- 

2.1 Fluxo de 
aprendi-zagem  

 Matriz estendida de 
atividades 

1. Descrever os papéis 
2. Descrever os ambientes 
3. Indicar a conclusão de 
atividades 
4. Definir propriedades ou 
notificações 
5. Buscar pontos de 
sincronização 
6. Determinar término de 
atividades 
7. Criar estruturas de 
atividades 

2.2 Codificação 
XML 

 8. Descrever componentes 
9. Descrever o método 
10. Descrever condições 

3 Desenvolvime
nto 

Recursos 

Documento de instância 
XML  

11. Preencher título, 
objetivos de aprendizagem, 
pré-requisitos e metadados 
12. Preencher todos os itens 
(recursos) 

4 Implemen-
tação 

Publicação de uma 
unidade de 
aprendizagem  

Instanciação para grupo 
específico e ambiente de 
aprendizagem virtual 

- 

5 Avaliação  Relatório de avaliação; 
narrativa ajustada 

- 

 

 

                                                 

26 O arquivo XML abriga o “manifesto” da unidade de aprendizagem, com toda a programação 
codificada em formato texto. 
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As fases refletem também a sistemática de GORISSEN & TATTERSALL (2005, p. 

341-365), que exemplificam um exemplo de Learning Design a partir de um 

cenário de aprendizagem determinado e as quais detalhamos a seguir.27 

a) Narrativa: o ponto de partida para a criação de um design é a narrativa de 

caso de uso28, que descreve o cenário de aprendizagem. Para ser 

detalhada o suficiente, ela deve conter os seguintes elementos:29 

• Título (breve descrição) 

• Autor ou instituição responsável pela oferta 

• Pedagogia / Tipo de aprendizagem (baseada em caso, baseada em 

problemas, individualizada etc.) 

• Descrição/contexto (breve descrição do design) 

• Objetivos de aprendizagem (os objetivos de aprendizagem 

declarados para o design) 

• Papéis (os vários participantes) 

• Conteúdos e mídias utilizados (exemplo, textos internos, páginas 

Web, CD multimídia) 

• Serviços e ferramentas utilizados 

• Tipos de atividades colaborativas  

                                                 
27 No Capítulo 4, exemplificamos cada uma dessas fases para o STEA, objeto de nosso estudo de 
caso. 
28 “Caso de uso” é um meio de capturar o comportamento esperado do sistema quando um usuário 
interage com o sistema para alcançar um objetivo específico (CONOLE et al., 2005). 
29 A estrutura da narrativa é derivada do template de caso de uso de Alistair Cockburn. “Um cenário 
é uma seqüência de passos descrevendo a interação entre o usuário e o sistema. (...) Um caso de 
uso é um conjunto de cenários reunidos para um propósito comum” (Martin Fowler apud IMS 
Learning Design Best Practice and Implementation Guide, 2003).   
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• Fluxo das atividades de aprendizagem (como os atores, conteúdos e 

serviços interagem) 

• Cenários (por exemplo, o mesmo conteúdo pode ser usado para 

aprendizagem presencial e à distância) 

• Outras necessidades e requisitos específicos (por exemplo, 

acessibilidade, grupos-alvo específicos etc.) 

b) Diagrama de atividades UML: Os diagramas UML (Unified Modeling 

Language) representam um passo intermediário entre a descrição textual e 

a linguagem de máquina, possibilitando uma visão gráfica geral do 

complexo fluxo de atividades e uma espécie de “semiformalização” da 

narrativa. Um diagrama UML é muito mais rigoroso do que uma narrativa, 

mas contém significativamente menos detalhes do que um documento 

XML. Esta técnica é bastante usada no desenvolvimento de software para 

definir recursos e obter consenso entre os desenvolvedores e usuários. Os 

diagramas UML capturam o fluxo de trabalho da narrativa e também os 

processos paralelos que ocorrem quando papéis diferentes desempenham 

responsabilidades diferentes. Quando há mais de um papel, raias (no 

original, swimlanes) separam as atividades respectivas a cada papel. 

 

c) Matriz estendida de atividades: Os diagramas UML são bastante 

complexos de montar, tendo em vista que devem refletir a hierarquia de 

atividades, estruturas de atividades, partes do papel, atos e execuções.  

Torna-se ainda mais complexo para a comunidade de praticantes, e, com 
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base na tabela de atividades de SLOEP et al. (2005)30, desenvolvemos uma 

matriz estendida de atividades a fim de apoiar a representação gráfica dos 

processos educacionais. Juntamente com o conjunto de atividades de 

aprendizagem e de suporte, a matriz suporta a descrição de:  

• objetivos de aprendizagem (resultados esperados); 

• papéis (quem executa as atividades); 

• duração (tempo estimado para conclusão da atividade);  

• ambiente (coleção estruturada de objetos, ferramentas e conteúdos, 

onde acontece a atividade de aprendizagem);  

• ferramentas (serviços usados durante o ensino e a aprendizagem, 

por exemplo, fórum, chat, editor colaborativo, portfólio);  

• conteúdos (objetos de aprendizagem, recursos externos como URLs 

e arquivos em formato doc, xls, ppt, pdf etc.);  

• produção dos atores (produtos resultantes das atividades individuais, 

grupais ou coletivas) e  

• avaliação (critérios para verificação da efetividade dos processos e 

resultados da aprendizagem). 

                                                 
30 A tabela de atividades de SLOEP et al. (2005, p. 151) organiza em colunas os papéis, 
atividades, ambiente, conclusão da atividade, propriedade/notificação, ato, conclusão do ato, 
estrutura de atividades e tipo de atividades. Uma vez que é necessário entender o Modelo de 
Informação LD para preencher os elementos da tabela de atividades, consideramos a matriz 
estendida de atividades, semelhante a um mapa ou plano de aulas, um recurso mais acessível à 
comunicada de praticantes. A matriz de atividades estendida vem sendo adaptada a diferentes 
contextos de aprendizagem, com a adição ou exclusão de colunas conforme as necessidades dos 
usuários.  
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d) Documento de instância XML: O passo seguinte à elaboração do 

diagrama de atividades é a criação do documento XML. Ferramentas de 

autoria tais como o Reload Learning Design Editor auxiliam na criação de 

pacotes LD.31 Tecnicamente, a especificação IMS LD define um 

manifesto32, um documento XML chamado imsmanifest.xml, que descreve o 

cenário pedagógico em detalhes e vincula os recursos relacionados em 

uma variedade de formatos, resultando em um pacote de conteúdo no 

formato IMS Content Packaging (SPETCH & BURGOS, 2007).  

 

e) Instanciação: A instanciação é o processo de transformar uma unidade de 

aprendizagem abstrata em entregas para os alunos. As instâncias 

específicas de uma unidade de aprendizagem particular são chamadas de 

runs, definidas como a combinação de uma unidade de aprendizagem 

particular com uma comunidade atribuída de usuários (KOPER & 

TATERSALL, 2005, p. 67).  

Há várias maneiras pelas quais um documento XML pode ser instanciado e 

publicado. Em um extremo, pode-se rodar o processo on-the-fly, 

exatamente na entrega (execução) do learning design (no runtime). Em 

outro extremo, é possível fazer da publicação um passo pré-

processamento, a fim de tornar a entrega mais fácil e eficiente.  

                                                 
31 Ver mais detalhes na seção “Ferramentas de autoria” para o Learning Design. 
32

 O manifesto inclui a estrutura do conteúdo, uma lista dos arquivos contidos no pacote de 
conteúdos (content package) e uma seção de metadados. Voltaremos a este ponto mais adiante. 
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f) Relatório de avaliação e narrativa ajustada: documento para registro de 

observações relativas à explicitação do modelo pedagógico instanciado em 

uma ferramenta Player. A partir dessas observações, pode-se ajustar a 

narrativa e reiniciar o processo de ISD. 

 

No Capítulo 4, exemplificamos cada um desses produtos a partir da representação 

do STEA, de caso de estudo. 

 

3.2 Dimensão semântica 

 

Para dar conta de uma variedade de modelos sobre o aprendizado eletrônico, um 

metamodelo que represente os processos e eventos educacionais deve ser 

traduzido em uma linguagem compreensível tanto por seres humanos quanto por 

máquinas.  

 

Essa é a idéia básica da Web semântica: tornar as páginas Web 

“compreensíveis” pelos computadores de modo que eles possam ajudar os 

usuários a pesquisar informações relevantes, fazer inferências e cálculos a partir 

dessas informações e combinar informações de novas maneiras a fim de suportar 

tarefas como autoria, planejamento, navegação, intercâmbio cultural e pesquisa.  

 

Nas palavras de seu criador, Tim Berners-Lee: “A Web semântica é 

especificamente uma rede de informações legível por máquinas cujo significado é 
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claramente definido por padrões: ela necessita indubitavelmente de uma infra-

estrutura interoperável que somente protocolos de padrões globais podem prover” 

(FENSEL et al., 2003, p. xi). E mais: "Se a linguagem HTML e a Web fazem todos 

os documentos online parecer com um livro enorme, as linguagens RDF33, 

esquemas e inferências farão todos os dados do mundo parecer um enorme 

banco de dados” (BERNERS-LEE, 1999, p. 186). 

 

Para entender melhor como isso funciona, vejamos como são estruturadas as 

páginas Web atualmente. Tags HTML ou XHTML fornecem dados sobre a 

estrutura superficial da página, informando que a página possui um cabeçalho (por 

exemplo, com um título e metadados) e um corpo com algum conteúdo 

estruturado gramaticamente em títulos, parágrafos, tabelas, imagens etc. 

 

Por exemplo, a tag para um parágrafo é interpretada como uma seqüência de 

linhas que se referem a um tópico comum. Ela não diz nada sobre o conteúdo ali 

estruturado é uma poesia, uma história, um catálogo ou um curso. Essa ausência 

de detalhamento semântico não tem grandes implicações se o objetivo é que o 

parágrafo seja interpretado apenas por humanos. No entanto, as possibilidades de 

                                                 
33

 RDF (Resource Description Framework) é uma linguagem de marcação baseada em lógica e 
inteligência artificial para descrever informações e recursos na Web. Armazena dados sobre dados 
Web (“metadados”), tais como título, autor, data de modificação, conteúdo e informações de 
copyright. Colocar informações em arquivos RDF possibilita que programas de computador (“web 
spiders”) pesquisem, descubram, selecionem, coletem a partir de diferentes fontes, analisem, 
processem, combinem e apresentem informações a partir da Web. A linguagem RDF é escrita em 
XML e projetada para ser lida e compreendida por computadores, não para ser exibida a pessoas. 
Uma aplicação crescente da web semântica é o RSS (Really Simple Syndication), ao qual voltamos 
ao abordar a Web 2.0 na seção “Dimensão organizacional”. 
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processamento e manipulação automáticos se restringem a tarefas como ordenar, 

formatar e exibir o parágrafo.  

 

A Web semântica consiste em criar na Web existente uma camada que permita o 

processamento avançado de conteúdos, pela provisão de grande número de 

dados semânticos sobre os recursos on-line.  

 

O custo implícito requerido nesse processo é ter de explicitar o significado (a 

“semântica”) dos conteúdos de modo que eles possam ser interpretados e 

processados automaticamente pela máquina, o que se torna ainda mais crítico na 

educação, que é feita por e para pessoas. 

 

3.2.1 Modelagem educacional 

 

No campo educacional, uma importante questão relacionada à Web semântica é 

como representar formalmente uma unidade de aprendizagem de modo que ela 

possa ser interpretada e manipulada tanto por pessoas quanto por máquinas, 

processo denominado modelagem educacional. Isso é feito através de um 

sistema de representação de significados, um sistema notacional.  

 

BOTTURI et al. (2006) consideram sistema notacional um conjunto de signos e 

ícones que permitem a representação de um problema e asseguram a duplicação, 

execução e comunicação de uma solução de design.  
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Os designers instrucionais usam atualmente uma grande variedade de 

convenções ou linguagens de design não padronizadas para comunicar seus 

designs: fluxogramas, storyboards, roteiros, diagramas e descrições textuais. Uma 

força que pode impulsionar a adoção de sistemas notacionais universais é a 

computação, particularmente linguagens de marcação como XML e descendentes 

(WATERS & GIBBONS, 2004, p. 66-67). 

 

Para BOTTURI et al. (2006), o sistema notacional é publico e concreto, visto que 

representa visivelmente idéias abstratas; contrasta com as linguagens de design, 

que são pessoais e abstratas. Segundo os autores, o sistema notacional é um 

requisito para o crescimento e o amadurecimento da linguagem para além de seus 

rudimentos vagos e limitados. Uma vez estabelecido um sistema notacional 

consistente, ele se torna uma ferramenta de externalização das complexidades e 

nuanças da linguagem. 

 

Segundo WATERS & GIBBONS (2004), os sistemas notacionais apresentam 

diversas dimensões que nos serão úteis para a melhor compreensão de um 

sistema notacional para a educação, e mais especificamente para o aprendizado 

eletrônico, que discutiremos a seguir:  

 

• Intuitividade versus não intuitividade: A intuitividade resulta da similaridade 

visual com as imagens mentais dos usuários e é um dos aspectos mais 

determinantes para promover o uso das notações.  
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• Complexidade versus simplicidade: Uma notação complexa como a escrita 

chinesa, por exemplo, tem uma curva de aprendizagem bastante íngreme, 

devido ao número de caracteres de símbolos; já o reduzido conjunto de 

elementos da sinalização de aeroportos pode ser reconhecido por quase 

todos os usuários em qualquer parte do mundo. 

 

• Computabilidade versus não computabilidade: A linguagem falada, por 

exemplo, [ainda] não é um sistema notacional computável. Entretanto, 

avanços nos softwares vêm tornando aperfeiçoando os processos de 

conversão da voz falada em texto digitado. (As imperfeições na 

correspondência entre linguagem falada e representação escrita reforçam o 

valor de considerar a notação à parte da linguagem de design.) 

 

• Precisão versus imprecisão: Um sistema notacional preciso é exemplificado 

pelas notações usadas em química orgânica; um exemplo de sistema 

impreciso é novamente a captura da linguagem falada, que por exemplo 

não considera sílabas estrangeiras em nomes próprios. 

 

• Gravação rápida versus lenta: Os sistemas notacionais são instrumentos 

que permitem a captura de eventos enquanto eles acontecem (em tempo 

de execução) ou o registro de idéias na fase de design.  

 



112 

 

• Transicionalidade versus não transicionalidade: Um sistema notacional 

pode ser usado como passo intermediário para outros sistemas notacionais. 

O storyboard é um exemplo ao permitir que os usuários tenham um esboço 

visual do produto final. 

 

• Suporte versus não suporte à improvisação: Por exemplo, o jazz é uma 

linguagem que suporta (ou encoraja) a improvisação. A notação inclui o 

básico da canção; as partes improvisadas não são incluídas no registro.  

 

• Interpretabilidade versus não interpretabilidade: Interpretar é o ato de 

adicionar metáforas à variedade de detalhes de um desempenho dentro 

das especificações exatas projetadas pelo criador. Quando uma peça de 

Shakespeare é montada, as palavras do roteiro normalmente são 

respeitadas. Entretanto, grande parte do interesse em assistir várias vezes 

a uma peça como Hamlet, por exemplo, está em observar como um ator, 

diretor ou companhia interpretarão a personagem, o ambiente, a 

mensagem ou o significado da obra. 

 

• Representatividade versus não representatividade de papéis: O sistema 

notacional desempenha uma função de sincronização e alinhamento entre 

as partes relacionadas. 
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• Sensibilidade ou não ao contexto: em alguns casos, a notação precisa 

indicar a correlação entre múltiplas formas de arte ou tecnologia. O design 

instrucional muitas vezes também precisa evidenciar como os eventos e as 

atividades de aprendizagem estão coordenados em um fluxo.  

 

• Inclusão ou não de conteúdo emocional: O sistema de libras é um exemplo 

de representação de expressões faciais e movimentos corporais, da mesma 

forma que os registros musicais também possuem um subconjunto de 

símbolos destinados a descrever o nível de paixão que um músico deve 

imprimir ao executar determinada passagem.  

 

Na visão de KOPER (2002), um sistema notacional para a educação deve atender 

aos seguintes requisitos (p. 6-7): 

 

1. Formalização: Um sistema notacional para a educação precisa descrever 

formalmente unidades de aprendizagem, de modo que seja possível o 

processamento automático pela máquina do design instrucional 

planejamento segundo essa notação. 

 

2. Flexibilidade pedagógica: Um sistema notacional para a educação 

precisa ser capaz de descrever unidades de estudo baseadas em 

diferentes teorias e modelos de aprendizagem e instrução. Isso implica um 

grau de abstração que busca de uma posição pedagogicamente neutra, de 
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modo a não predeterminar a abordagem a ser adotada, e ao mesmo tempo 

uma posição pedagogicamente rica, de modo a ser capaz de representar os 

mais variados paradigmas existentes. 

 

3. Representação explícita de objetos de aprendizagem: Um sistema 

notacional para a educação precisa expressar explicitamente o significado 

semântico de diferentes objetos de aprendizagem dentro do contexto de 

uma unidade de aprendizagem. Precisa prover uma estrutura semântica 

para os conteúdos ou funcionalidades representados dentro de uma 

unidade de aprendizagem, juntamente com uma possibilidade de 

referenciá-los. Em outro artigo, o autor afirma que “o sistema notacional 

precisa explicitamente registrar a estrutura dos componentes instrucionais” 

(KOPER, 2000, p. 26). 

 

4. Completude: Um sistema notacional para a educação precisa ser capaz de 

descrever completamente uma unidade de aprendizagem, incluindo todos 

os tipos de objetos de aprendizagem representados, o relacionamento entre 

os objetos e as atividades de aprendizagem, bem como o fluxo de todos os 

alunos e membros da equipe com os recursos, suportando uma variedade 

de abordagens pedagógicas, abrangendo desde a aprendizagem 

individualizada até a aprendizagem em massa, e da aprendizagem 

totalmente a distância ao uso de tecnologias para apoio a ações de 

aprendizagem convencionais. 
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5. Reprodutibilidade: Um sistema notacional para a educação precisa 

descrever as unidades de aprendizagem de modo que seja possível repetir 

sua execução. 

 

6. Personalização: Um sistema notacional para a educação precisa ser 

capaz de descrever aspectos de personalização dentro de unidades de 

aprendizagem, para que o conteúdo e as atividades dentro das unidades 

possam ser adaptados com base nas preferências, em conhecimentos 

prévios, necessidades educacionais e circunstâncias situacionais dos 

usuários. Além disso, deve possibilitar que o controle seja atribuído, 

conforme desejado, ao aluno, a um membro da equipe, ao computador ou 

ao designer. 

 

7. Neutralidade de mídia: Em um sistema notacional para a educação, a 

definição dos componentes de conteúdo, quando possível, precisa ser 

neutra em termos de mídias, de modo que possa ser usada 

independentemente do formato de entrega de publicação, como a web, 

papel, e-books, mobile learning etc. (KOPER, 2003, pp. 46-59). 

 

8. Interoperabilidade e sustentabilidade: Um sistema notacional para a 

educação, quando possível, uma ‘barreira’ (wall) deve ser colocada entre os 

padrões usados para representar as unidades de aprendizagem e a técnica 

usada para interpretar a notação dessas unidades, de modo que os 

investimentos em desenvolvimento educacional se tornem resistentes a 
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mudanças técnicas e questões de conversão. 

 

9. Compatibilidade: Um sistema notacional para a educação precisa 

adequar-se aos padrões e especificações disponíveis. 

 

10. Reusabilidade: Um sistema notacional para a educação deve possibilitar a 

identificação, o isolamento, a descontextualização e troca de objetos de 

aprendizagem úteis, e a sua reutilização em outros contextos de uso 

(educação formal, corporativa, de crianças, jovens, adolescentes ou 

adultos, e nos diferentes domínios de conhecimento). 

 

11. Ciclo de vida: Um sistema notacional para a educação deve possibilitar a 

produção, mutação, preservação, distribuição e arquivamento de unidades 

de estudo e todos os seus objetos de aprendizagem.  

Um sistema notacional é uma convenção e, como tal, deve partir de consensos 

sobre como representar determinado domínio.  

 

3.2.2 Abstração da prática para a formação de consensos 

universais 

Segundo KOPER (2005), “um learning design é definido como a aplicação do 

conhecimento de design da aprendizagem ao desenvolvimento de uma unidade 

concreta de aprendizagem, isto é, um curso, uma lição, um currículo, um evento 
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de aprendizagem” (p. 3, grifo nosso). O “conhecimento de learning design”, para 

ele, repousa sobre prescrições da teoria de design instrucional, e também sobre 

exemplos concretos das melhores práticas de ensino e aprendizagem e sobre 

padrões de design pedagógico (p. 13-19).  

Em termos teóricos, formulam-se princípios universais que possam ser aplicados a 

todos os cursos, em todos os ambientes e para todas as pessoas, 

incondicionalmente, e revelem os requisitos mínimos para um produto ou evento 

instrucional.  

A literatura teórica também levanta princípios condicionais, do tipo SE Situação = 

X, ENTÃO use Método Y. Os dois volumes do clássico Livro Verde (REIGELUTH, 

1983, 1999) são pródigos em exibir o estado da arte em modelos de design 

instrucional que, embora apresentem alto nível de abstração, se delimitam a 

condições situacionais específicas. 

No que diz respeito a regras derivadas de exemplos práticos, elas são tão 

dependentes de condições detalhadamente descritas que a probabilidade 

encontrar um exemplo adequado a outras situações é relativamente pequena. 

Uma saída é análise de padrões (patterns) extraídos de uma ou mais coleções de 

práticas comparáveis entre si. Os padrões refletem a experiência de especialistas 

no campo, são descritos de forma concisa e resolvem problemas recorrentes. 

Aqui se faz necessário diferenciar os termos pattern e standard, ambos traduzidos 

como padrão em português. Enquanto pattern é “uma abstração repetida com 

freqüência em um domínio de design, e pode ser considerada como uma solução 
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geral para um problema comum” (Alexander, 1977, apud CAEIRO-RODRIGUEZ et 

al., 2005, p. 5), standard é uma especificação (ver definição a seguir) 

internacional ou nacional, documentada em detalhes e ratificada por instituições 

de padronização reconhecidas (como por exemplo a ISO – International 

Standardization Organization e a IEEE – The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, entre outras). 

Os padrões (patterns) podem ser criados indutivamente, analisando-se as 

estruturas comuns de um conjunto de métodos de design da aprendizagem, ou 

dedutivamente, a partir da discussão com designers experientes que identificam 

problemas recorrentes e da formulação de modelos genéricos para solução.  

Segundo BURGOS & GRIFFITHS (2005), “o fundamento conceitual da 

especificação IMS LD e a necessidade de desenvolver ferramentas mais 

utilizáveis por professores sublinha a utilidade da derivação dedutiva e indutiva de 

padrões [patterns] a partir da prática existente, provendo o learning design com 

uma coleção de práticas de ensino que pode guiar os designers na construção de 

unidades de aprendizagem. O ponto de partida para essa discussão é a definição 

de padrões de Alexander: um padrão descreve um problema que ocorre diversas 

vezes em um ambiente e então descreve a essência da solução para esse 

problema, de modo que se possa usar essa solução um milhão de vezes sem ter 

de fazer o mesmo caminho duas vezes” (p. 59) 

BROUNS et al. (2005) vão mais além e definem padrão [pattern] como “uma 

espécie de gabarito (template) incluindo instruções e exemplos que podem ser 
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preenchidos na criação de um novo curso. Os padrões podem ser encadeados 

como blocos de construção para criar um novo curso” (p. 2).34 

Assim, em educação, a partir de consensos extraídos de exemplos de melhores 

práticas educacionais (best practices), podem formar-se padrões pedagógicos 

(pedagogical patterns), uma linguagem geralmente textual e não-interpretável 

por computadores.  

KOPER (2005, p. 17) assinala que padrões abstraídos da prática são escritos para 

leitura humana, mas difíceis de suportar por computadores. Para que possam ser 

pesquisados, armazenados, adaptados e utilizados, é preciso adotar uma notação 

padronizada única. 

Quando a linguagem é documentada tecnicamente por meio de um sistema 

notacional compreensível tanto por humanos quanto por máquinas, dá origem a 

uma especificação (specification). A especificação é a tecnologia, formato ou 

método não oficialmente ratificado, mas que pode funcionar como uma referência 

acordada no período intermediário entre o levantamento de necessidades de 

padronização e o reconhecimento oficial. Ao ser ratificada por instituições oficiais, 

a especificação se transforma um padrão (standard), como no caso do SCORM. 

Simplificando, a especificação é candidata a se tornar um padrão (standard) – 

uma tecnologia, formato ou método ratificado por uma autoridade reconhecida. 

                                                 
34 Para uma discussão em âmbito nacional, consultar a dissertação de mestrado de TALARICO 
(2005) na qual o autor, além de listar uma série de exemplos de padrões pedagógicos, discute a 
linguagem de padrões para apoio à produção de materiais didáticos. 
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A Figura 3.7 a seguir mostra as relações entre os diferentes processos que 

compõem o desenvolvimento de especificações e padrões. Na seção seguinte, 

discutimos mais detalhadamente a especificação IMS Learning Design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Abstração da prática e formação de padrões 

 

3.2.3 A Especificação IMS Learning Design 

A especificação IMS Learning Design foi aprovada como especificação em 10 de 

fevereiro de 2003 pelo IMS Global Learning Consortium, organização sem fins 

lucrativos, cujo objetivo é suportar a adoção e o uso da tecnologia da 

aprendizagem por todo o mundo. 
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A especificação consiste em três documentos inter-relacionados bastante 

detalhados e que são comuns a todas as especificações IMS: 

• XML Binding Document (Documento de Associação35 XML): documento 

técnico detalhando como os elementos do LD são representados no 

formato XML, que gera um formato de texto simples e flexível usado em 

publicações eletrônicas e para a troca de uma ampla variedade de dados 

na Web.  

• Information Model (Modelo de Informação): documento que representa a 

integração entre a Educational Modeling Language (EML) e as 

especificações IMS existentes, notadamente as especificações IMS Content 

Packaging, IMS/LOM Meta-Data e IMS Simple Sequencing. O documento 

trata do vocabulário da EML, de sua sintaxe expressa em termos de 

estruturas de informação e sua semântica, usada para indicar como os 

designs especificados nessa linguagem são interpretados quando 

instanciados e engajados por usuários.  

• Best Practice Guide (Guia de Melhores Práticas): provê informações 

sobre como a especificação agrega valor à prática de ensino e aprendizado 

eletrônico, descrevendo os benefícios dos níveis A, B e C da especificação, 

apresentados exemplos de casos de uso (tais como adaptação de unidades 

de aprendizagem ao perfil do aluno, obtenção de conteúdo culturalmente 

relevante para solução de problemas, entre outros), um guia para o 

designer instrucional segundo diferentes pedagogias, incluindo exemplos 

                                                 
35 Segundo do documento de referência CETIS (http://zope.cetis.ac.uk/encyclopedia), binding é a 
associação de declarações de metadados com uma codificação sintática particular. 
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de documentos de instância XML (para atividades de instrução 

programada, e aprendizagem baseada em competência, entre outros), bem 

como um guia para o implementador, incluindo arquitetura lógica, interface 

externa, relacionamento com outras especificações, modelo de domínio e 

dicionário de dados. 

Baseando-se na EML – Educational Modelling Language, a especificação IMS LD 

descreve cenários de aprendizagem executáveis on-line e compartilháveis entre 

sistemas e pessoas. Segundo o IMS Global Learning Consortium (2002), trata-se 

de um sistema notacional que especifica “uma série ordenada no tempo de 

atividades a serem desempenhadas por alunos e professores (papéis), no 

contexto de um ambiente constituído de objetos de aprendizagem e serviços” (p. 

50).   

Resumindo, a especificação IMS LD visa capturar o processo de ensino-

aprendizagem mais que o conteúdo (HUMMEL & KOPER, 2005) e pretende 

suportar o design de quaisquer abordagens pedagógicas, inclusive as que se 

aplicam a situações de aprendizagem presencial.  

A especificação IMS LD se baseia em um modelo conceitual (“modelo semântico” 

ou “ontologia”, conforme KOPER, 2004, p. 13 e KOPER, 2006, p. 14 e 17), 

representado por um diagrama de classes UML na Figura 3.8, que define o 

vocabulário e as relações funcionais entre seus conceitos. 
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Legenda:  

 

Figura 3.8 Modelo conceitual do Learning Design  
(IMS Learning Design Information Model)36 

Na seção seguinte, analisamos com mais vagar os elementos desse modelo 

conceitual. 

3.2.4 Ontologia do Learning Design 

PETERSON (1996) define ontologia como “um fundamento conceitual, um 

conjunto de características que são relevantes para o desempenho de uma tarefa” 

                                                 
36 Os diagramas são estruturas de árvore que devem ser lidas da esquerda para a direita, sendo 
elemento mais à esquerda o topo da árvore. Os Níveis de Representação A, B e C que aparecem 
coloridos aqui serão descritos mais adiante. Os termos foram traduzidos a bem da clareza. A 
versão original em inglês e observações complementares estão disponíveis 
http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/imsld_infov1p0.html [consulta em 20/dez/07]. 
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(p. 9). No contexto do learning design, isto significa que deve ser possível 

representar não apenas todos os elementos requeridos no design da 

aprendizagem, mas também os relacionamentos entre esses elementos 

(resultados de aprendizagem, critérios de avaliação; conceitos e materiais a serem 

aprendidos, bem como o relacionamento entre eles; seqüência e prazos para 

realização de atividades, divisão de responsabilidade em tarefas colaborativas, 

recursos suplementares). 

A ontologia pode ser considerada a “especificação explícita e formal de uma 

conceitualização compartilhada” (Gruber apud FENSEL et al., 2003, p. 11). 

“Especificação explícita” significa que o tipo de conceitos usados e as restrições a 

seu uso estão claramente definidos. “Formal” refere-se ao fato de que a ontologia 

deve ser legível para computadores. “Conceitualização” refere-se a um modelo 

abstrato que identifica os conceitos relevantes de algum fenômeno do mundo real. 

“Compartilhada" aponta para um conhecimento consensual. 

 

Assim, a ontologia consiste em um vocabulário controlado37 que descreve objetos 

de maneira formal e tem uma gramática para uso dos termos desse vocabulário 

de modo a expressar alguma coisa significativa dentro de um domínio de interesse 

específico.  

 

O domínio define a abrangência da ontologia. É a parte do mundo sobre o qual se 

deseja expressar algum conhecimento. O vocabulário é composto de classes (que 

                                                 
37 Segundo o documento de referência CETIS (http://zope.cetis.ac.uk/encyclopedia), uma “lista de 
termos mantida formalmente com o objetivo de fornecer valores para elementos de metadados”. 
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descrevem os conceitos dentro do domínio) e de instâncias (ocorrências 

particulares da classe).  

 

Uma instância também descreve conceitos, mas de forma individualizada, única e 

concreta, fazendo referencia a um objeto real (por exemplo, documento, uma 

página Web, uma ferramenta). As classes possuem características definidas por 

atributos ou propriedades, os quais adquirem valor quando instanciados. Por meio 

das regras, são impostas restrições às classes e aos atributos (por exemplo, 

proibição, obrigação ou permissão de valores de atributos ou instâncias de uma 

classe). 

 

As ontologias contêm taxonomias, esquemas que organizam o conhecimento de 

forma hierárquica, mas normalmente a ontologia tem maior expressividade e 

regras menos estritas que as taxonomias (CONOLE et al., 2005). 

 

Em termos de uma taxonomia de conceitos, o nó superior da ontologia de LD é o 

conceito de Unidade de Aprendizagem, que define o módulo genérico de um 

processo educacional, como um curso ou lição. De acordo com a especificação 

IMS LD, uma unidade de aprendizagem é modelada como um pacote de conteúdo 

(content package)38 que integra tanto a descrição do LD (objetivos de 

                                                 
38 Um pacote de conteúdo (Content Package) consiste em uma estrutura de arquivos que precisa 
incluir um manifesto e arquivos associados. O manifesto é descrito em detalhes na especificação 
Content Packaging: inclui a estrutura do conteúdo descrita na seção organizações que define uma 
árvore de hierarquia simples, uma lista dos arquivos propriamente ditos contidos na seção 
Recursos, e uma seção de Metadados que descreve o pacote. No LD, o empacotamento é um 
mecanismo necessário para empacotar o learning design e seus arquivos associados em um único 



126 

 

aprendizagem, pré-requisitos, atividades de aprendizagem, de ensino e de 

suporte) quanto o conjunto de recursos (objetos e serviços de aprendizagem) a ele 

relacionados.  

O conceito Recurso permite representar várias entidades, como recursos físicos 

(páginas web, arquivos etc.) e conceitos cuja descrição de atributos é dependente 

de domínio (objetivos de aprendizagem, pré-requisitos etc.).   

O conceito Learning Design se relaciona com os conceitos Objetivo de 

Aprendizagem e Pré-requisito, que definem, respectivamente, os resultados 

esperados quando a unidade de aprendizagem é executada, e o conhecimento 

prévio necessário ao participante.  

                                                                                                                                                     

contêiner. A figura abaixo mostra a localização do elemento learning design no manifesto de um 
Content Packaging: 
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Um conjunto de Componentes descreve o processo de aprendizagem. A 

Atividade39 é um componente central na especificação, uma vez que a 

aprendizagem só ocorre quando o aluno desempenha atividades significativas.  

Em termos genéricos, “atividade” é algo realizado por alguém a fim de alcançar 

um propósito. No contexto pedagógico, Atividade de Aprendizagem é uma ação 

intencional desempenhada por um aluno visando um objetivo de aprendizagem. 

Envolve, portanto, o componente Objetivo de Aprendizagem. Com freqüência, 

mas não obrigatoriamente, está relacionada a Pré-requisitos e se realiza através 

                                                 
39 Dada a criticidade do conceito “atividade” na abordagem de Learning Design, abrimos um 
parêntese aqui para analisá-lo da perspectiva da teoria da atividade. ARAUJO, I. P. N. (2006) 
apresenta três gerações da teoria da atividade.  
 
A 1ª geração baseia-se no modelo de atividade de Vygotsky, para o qual ser humano é um ser 
histórico, inserido num contexto econômico, político e social em processo de transformação. As 
transformações são realizadas por meio da atividade, ou seja, na relação do ser humano com o 
mundo natural e social. Essa relação é mediada por instrumentos técnicos e sistemas de signos 
que permitem produção e a apropriação da cultura.  
 
Uma 2ª geração da teoria, desenvolvida por Leontiev, defende que a atividade humana se dá em 
três níveis hierárquicos: 
 

Níveis Orientação Envolvidos 
Atividade  Orienta-se pelo objeto Comunidade /grupo 
Ação Dirigida por metas Indivíduo / grupo 
Operação Utiliza instrumentos Indivíduo 

 
A atividade é guiada por um motivo, gerada por uma necessidade e dirigida a um objeto. A 
atividade é composta por ações e operações. As ações são dirigidas por metas conscientes, 
compostas por outras ações ou operações, e só podem ser compreendidas no contexto da 
atividade. As operações são definidas por circunstâncias objetivas e estão ligadas à utilização de 
artefatos (instrumentos, signos, formas, objetos e condições materiais) utilizados na efetivação da 
ação.  
 
Na 3ª geração, Engeström expande o conceito de atividade para considerá-lo um sistema formado 
por complexas relações, conexões e interdependências. Observar um indivíduo em uma atividade 
é observar os aspectos sociais que a envolvem, tais como a comunidade, as regras e a divisão de 
trabalho. As relações são complexas porque se caracterizam por divergências, interpretações, 
significados, que revelam o potencial de mudança, esta alcançada pela negociação, orquestração 
e conflito entre diferentes metas e perspectivas dos participantes. Ao contrário das ações, que são 
facilmente observáveis, as regras e a divisão de trabalho são ocultas e permeiam as ações 
individuais dentro da atividade. As operações ocorrem por meio de ferramentas e instrumentos. 
Podem ser retiradas da atividade e executadas automaticamente por uma máquina. 
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de processos formais de instrução (as chamadas Atividades de Suporte que 

facilitam a execução de uma atividade de aprendizagem).  

Diferentes teorias de aprendizagem dão conotações diferentes ao conceito de 

atividade. A abordagem comportamentalista vê a atividade do aluno como forma 

de apreender o conhecimento. Para a abordagem cognitivista, a atividade de 

aprendizagem se relaciona a operações mentais. No paradigma 

socioconstrutivista, ela somente pode ser descrita como uma interação entre o 

sujeito e o ambiente social. 

Dado que as atividades de aprendizagem e de ensino são os menores elementos 

do processo educacional, planejar e projetar o ensino consiste basicamente em 

organizar essas atividades (e não os conteúdos relacionados) em um fluxo de 

aprendizagem específico.40 Assim, o componente Estruturas de Atividades 

refere-se a grupos de atividades executadas em seqüência ou paralelamente. 

Na execução dessas atividades, Alunos e Equipe desempenham Papéis, que 

são na verdade as instâncias às quais se atribuem as atividades de aprendizagem 

ou de suporte, já que nenhuma referência é feita a pessoas concretas.41  

O Learning Design está estreitamente relacionado ao conceito de Método, que 

descreve a dinâmica do processo de aprendizagem e onde se dá essencialmente 

a coordenação de múltiplos papéis. Um método é composto de uma série de Atos 
                                                 
40 De acordo com KLEBL (2006), “um fluxo de aprendizagem é uma descrição formal de um 
processo de ensino-aprendizagem dentro de um cenário de aprendizagem, com base em conceitos 
de gerenciamento de fluxo de trabalho. Esses conceitos são: atores, papéis, tarefas, objetivos, 
elementos do processo, interação, recursos e resultados” (p. 227). 
41

 Isso fica mais claro se entendermos o conceito de instanciação, do qual tratamos em 
“Ferramentas de execução – Run tools”, na seção “Dimensão tecnológica anteriormente”.  
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(Acts) executados paralelamente. O Ato pode ser entendido como um elemento 

de sincronização, marcando as fases dentro de uma unidade de aprendizagem.  

O Método é, portanto, sinônimo de múltiplos Atos realizados em seqüência e 

compostos por um conjunto de instâncias de Parte do Papel (Role Part) 

executadas paralelamente em um Play (execução). Uma vez que as atividades 

projetadas estejam concluídas, os papéis associados podem participar da 

execução de qualquer outra atividade através de diferentes instâncias de partes 

de papel.  

Cada entidade de execução requer um Ambiente que gerencie Objetos de 

Aprendizagem como recursos. O componente Ambiente descreve os recursos 

educacionais a serem usados nas atividades. O ambiente faz a ligação entre as 

atividades e os recursos. É uma espécie de contêiner, ou pacote, no qual um 

designer coloca qualquer coisa de que um aluno necessite em certa etapa do 

processo de ensino-aprendizagem (KLEBL, 2006, p. 243).  

O Ambiente torna-se um Cenário de aprendizagem na fase de execução do 

design. Segundo o autor, o cenário de aprendizagem é “um ambiente social 

dedicado a aprendizagem, educação ou treinamento. Envolve um processo de 

interação entre pessoas em uma situação de aprendizagem específica, usando 

recursos para aprendizagem dentro de um ambiente projetado. As pessoas às 

quais se atribui o papel de alunos desempenham atividades voltadas a objetivos 

de aprendizagem usando recursos para aprendizagem. Os alunos podem 
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trabalhar sozinhos ou em grupos, apoiados ou não por uma equipe de ensino que 

desempenha atividades de suporte” (KLEBL, 2006, p. 226). 

Cada conceito envolvido na dinâmica do processo de aprendizagem (Método, 

Play, Ato e Atividade) estabelece uma relação com uma das subclasses do 

conceito Unidade Concluída, que indica o término de uma execução.42 

Para auxiliar na compreensão do método do LD, KOPER (2005) lança mão da 

metáfora do roteiro. Ele compara o LD a um roteiro (script) de peça de teatro, 

filme ou jogo, no sentido de que “um roteiro modela todos os tipos de realidades 

nas quais os atores interagem uns com os outros dentro do contexto de um 

ambiente definido (o palco; o cenário)” (p. 7).  

 

3.2.4.1 Níveis de representação e implementação do IMS LD 

Como sistema, a especificação IMS LD permite três níveis de representação e 

implementação (IMS, 2003): Níveis A, B e C, como mostra a Figura 3.9 a seguir. 

                                                 
42 No Nível A do IMS LD, esta condição pode ser especificada através do atributo limite de tempo, 
que define a duração temporal da execução total da unidade ou do ato específico de um papel. 
Nos Níveis B e C, a modelagem dessas subclasses se estende para permitir a especificação de 
condições de conclusão mais complexas (LAMA et al., 2005). Veremos mais sobre os níveis A, B e 
C da especificação IMS LD a seguir. 
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Fonte: SPECHT & BURGOS (2006) 

Figura 3.9 Os três níveis de especificação IMS Learning Design 

O Nível A contém o vocabulário para suportar a diversidade pedagógica e permite 

representar e executar um seqüenciamento simples, predeterminado, no qual as 

atividades são apresentadas da mesma maneira para todos os participantes 

relacionados a um papel.  

O Nível B permite maior personalização e adaptabilidade da aprendizagem, assim 

como um seqüenciamento mais complexo das atividades pela adição de 

propriedades e condições.  

As Propriedades são variáveis que armazenam informações sobre os usuários e 

grupos de usuários e facilitam o rastreamento e análise processual da 

aprendizagem. Podem ser usadas para uma variedade de propósitos, incluindo 

monitoria, personalização e avaliação. As propriedades podem ser locais, quando 
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estão disponíveis apenas na execução de uma unidade de aprendizagem e são 

usadas para armazenar dados temporariamente, ou globais, quando estão 

disponíveis também fora de uma execução específica, armazenando dados 

utilizáveis em mais de uma execução (VAN ES & KOPER, 2006, p. 4).43  

As propriedades podem ser pessoais, ou seja, de propriedade de uma pessoa 

(local ou globalmente). Quando globais, podem ser armazenadas em um dossiê 

pessoal portável entre diferentes unidades de aprendizagem. E ainda temos as 

propriedades de propriedade relativas ao papel, estas sempre locais. 

As Condições trabalham sobre valores de propriedade para personalizar uma 

variedade de elementos, por exemplo alterar o valor de uma propriedade ou exibir 

ou ocultar um elemento. Em conjunto com as propriedades, as condições 

adicionam facilidades extras de refinamento e personalização ao LD. As condições 

têm o formato básico:  

IF [expressão] THEN [mostra, oculta ou muda algo ou notifica alguém]. 

Através das condições é possível definir, por exemplo, que determinada atividade 

deve ser feita por determinado papel somente se determinada condição for 

satisfeita, ou que determinadas interações devem ocorrer baseadas no portfolio do 

aluno.  

 

                                                 
43

 Os elementos globais fazem a comunicação entre o manifesto (arquivo IMSmanifest.xml), onde 
os diferentes níveis do IMS LD são configurados, e outras partes da descrição LD. Em especial, a 
partir da entrada de um usuário, eles podem exibir um valor de propriedade. Podem também 
gerenciar as camadas DIV (classes) em XHML, por exemplo, mas mostrar ou ocultar determinado 
conteúdo. 



133 

 

Adicionalmente no Nível B, podem ser feitos cálculos aritméticos (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) com os valores de propriedade armazenados e, 

a partir dos resultados, oferecer feedback contextualizado (KOPER & BURGOS, 

2005). 

 

Nesse nível, a especificação IMS também permite o monitoramento de qualquer 

tipo de propriedade atribuída a um usuário, grupo ou papel.  

O Nível C agrega um recurso de envio de Notificações, que disparam (trigger) 

uma nova atividade ou o envio de uma mensagem em resposta a um evento. 

Eventos que podem disparar notificações incluem a conclusão de uma atividade e 

a mudança de um valor de propriedade; ou a avaliação de uma condição como 

verdadeira. As notificações propiciam maior flexibilidade com relação à 

personalização da aprendizagem e representam um auxílio para a colaboração, 

além da capacidade de comunicar de maneira automatizada os resultados de uma 

atividade de aprendizagem específica (HUMMEL & KOPER, 2005, p. 12) 

A partir destes três níveis de implementação, espera-se que diversos modelos 

pedagógicos possam ser representados e executados através de editores e 

players compatíveis com a especificação IMS LD. 

Isso quer dizer que a especificação permite a representação e a execução de 

atividades de interação presencial, on-line ou mista, suportando abordagens mais 

complexas e colaborativas, uma clara evolução aos padrões de aprendizado 
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eletrônico que suportam apenas o modelo de alunos individuais trabalhando 

isoladamente (KOPER & TATTERSALL, 2005).   

De fato, o Nível A suporta apenas um conjunto restrito de abordagens 

pedagógicas, enquanto os Níveis B e C são necessários para suportar 

abordagens mais complexas e adaptativas ou baseadas em avaliação (KOPER & 

BURGOS, 2005). 

 

3.2.4.2 A metáfora da peça de teatro 

Analisando os componentes do roteiro, o autor equipara os metadados do LD aos 

dados informativos de uma peça, que a identificam com título, autor, copyright, 

objetivos etc. Os papéis são desempenhados por pessoas intituladas atores, que 

podem trabalhar sozinhas ou em grupos.  

Na peça, as cortinas geralmente se fecham entre dois atos apresentados em 

seqüência, seja para permitir o arranjo de novos cenários, seja para que os atores 

se recuperem para o que vem a seguir.  

A preparação do ambiente do palco é feita a partir de descrições [entre colchetes] 

sobre a encenação (música, iluminação etc.), os adereços de cena e as 

marcações de qual ator estará em qual parte do palco em determinado momento.   

A parte do papel (role-part) mostra as atividades que determinado ator 

desempenha em sua atuação no palco. Essas atividades são especificadas em 
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uma seqüência: ou através da ordenação estabelecida pelas linhas de texto no 

roteiro, uma após a outra, ou, quando duas atividades são desempenhadas 

simultaneamente, por meio de observações textuais entre colchetes.  

Também aparecem entre colchetes orientações aos atores sobre como adaptar-se 

a situações específicas (condições), como acontece no caso de roteiros de jogos 

interativos, ou de peças de teatro experimental que fogem aos formatos lineares. 

No mesmo texto, KOPER (2005) destaca que a especificação do roteiro pode ser 

mais rigorosa e detalhada, ou mais aberta à improvisação. Isto porque o roteiro da 

peça difere da execução da peça em si, pois é uma descrição de alto nível que se 

ocupa de alguns detalhes, enquanto abstrai outros.  

A mesma peça pode ser encenada por diferentes companhias de teatros, em 

diferentes locais, com atores diferentes e para públicos diferentes. Mesmo 

repetida diversas vezes, cada execução pode ser diferente e conter aspectos 

únicos. Por essa razão, um roteiro precisa ser instanciado e interpretado em 

momentos diferentes a fim de criar uma peça real. 

Remetendo ao metamodelo discutido anteriormente, o autor também enfatiza que 

a linguagem de roteirização tem um formato e um vocabulário particular (papéis, 

atos etc.) que se aplicam a variados tipos de peça (uma comédia ou um drama, 

por exemplo). A mídia pode restringir o que pode ser modelado (o que pode ser 

feito em um filme não pode ser feito em uma peça de teatro), mas essas restrições 

têm impacto apenas sobre a qualidade da representação, não sobre sua essência.   
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Uma observação final é que os roteiros geralmente são escritos por especialistas 

que não são necessariamente os diretores ou os atores da peça. 

Na seção seguinte, abordamos o Learning Design da perspectiva tecnológica. 

 

3.3 Dimensão tecnológica  

Uma vez representados de acordo com a abordagem de Learning Design, os 

modelos de instrução, os processos de aprendizagem ou o metamodelo de design 

instrucional podem ser interpretados (ou played) por um componente de software 

compatível, de forma análoga ao modo pelo qual o HTML (HyperText Markup 

Language, ou Linguagem para Marcação de Hipertexto) é interpretado por um 

browser.  

Como dissemos anteriormente, a base de desenvolvimento da especificação IMS 

LD é a EML (Educational Modeling Language), que por sua vez se baseou na 

linguagem UML (Unified Modeling Language), um processo de modelagem 

orientado a objetos criado para a área de programação, mas também utilizado em 

outros segmentos, como a administração.  

A implementação da EML, assim como a implementação do IMS LD, se dá em 

XML (eXtensible Markup Language, ou Linguagem de Marcação Extensível), uma 
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metalinguagem internacionalmente aceita para a estruturação e descrição de 

documentos e dados.44   

A adoção da XML como formato final garante que o conteúdo gerado nessa 

linguagem possa ser utilizado em qualquer ambiente e com quaisquer ferramentas 

que aceitem XML, atuais ou futuras.  

A especificação IMS LD vai além da representação. Possibilita o processamento 

automático das informações, a execução e a exibição automatizada das unidades 

de aprendizagem através de um aplicativo player compatível com outros padrões 

de aprendizado eletrônico. E permite ainda o armazenamento e a manipulação da 

produção dos alunos registrada em formato XML, o que dá margem a novas 

utilizações baseadas em significados.45  

O diagrama seguinte, baseado em TATTERSALL et al. (2005, p. 71), mostra uma 

visão geral das ferramentas de autoria, execução e exibição relacionadas à 

especificação IMS LD e que veremos com mais detalhes a seguir. 

                                                 
44 A principal diferença entre XML e HTML é que, enquanto o HTML é projetado para exibir dados, 
o XML é projetado para carregar dados. Isso significa que ela permite aos usuários estruturar, 
armazenar e enviar informações. As duas linguagens são complementares. Com a XML, os dados 
são armazenados em arquivos XML, o que permite concentrar o uso do HTML para layout e 
exibição, e assegurar que mudanças nos dados não exigirão mudanças no HTML. (W3SCHOOL, 
XML Tutorials). 
45 A esse respeito, rever a discussão sobre Web Semântica, na seção “Dimensão semântica”. 
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Figura 3.10 Ferramentas para o Learning Design 

3.3.1 Ferramentas de autoria para o Learning Design 

A autoria46 envolve os processos de concepção, design e desenvolvimento 

de unidades de aprendizagem; no Learning Design, diz respeito o design de 

unidades de aprendizagem em um Editor de Learning Design. 

                                                 
46 Utilizamos o termo “autoria” aqui em referência à criação de pacotes de learning designs em 
ferramentas de autoria com IMS LD. Ao longo deste trabalho, usamos também as expressões 
“design” e “modelagem” para referenciar a fase que inclui planejamento e design segundo a 
abordagem de LD. Em uma perspectiva mais ampla, devemos observar que as ferramentas de 
autoria no aprendizado eletrônico podem ser classificadas em dois grandes grupos:  
a) ferramentas destinadas à criação de artefatos a serem incluídos em um curso, incluindo-se aí 

programas para edição de imagens, fotos e gráficos (Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks 
e Corel Paint Shop Pro), programas para desenho (Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia 
Freehand), programas para produção, gravação e edição de vídeo e áudio (Adobe Premier e 
Affter Effects, Apple Final CUT, Microsoft Windows Movie Maker, Audacity, entre outros), 
programas para criação de simulações, tutorais, exercícios e testes (Adobe Captivate) e 
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As ferramentas de autoria LD possibilitam o empacotamento e a descrição de 

conteúdos eletrônicos e processos de aprendizagem para armazenamento 

em repositórios.  

Apresentaremos a seguir os processos e os componentes de uma das 

ferramentas de autoria de LD mais completas, estáveis e acessíveis dentre as 

disponíveis atualmente – Reload Learning Design Editor.47 

 

3.3.1.1 O Reload Learning Design Editor 

O Reload Editor foi desenvolvido na Universidade de Bolton e suporta os Níveis A, 

B e C da especificação IMS Learning Design.48 Oferece interface gráfica de 

usuário para a edição de projetos baseados na especificação IMS LD, disponibiliza 

um gerenciador para organizar e visualizar projetos LD e permite a visualização e 

edição de arquivos dentro da ferramenta. Inclui também assistentes que auxiliam 

na importação e exportação de pacotes LD compactados (DUTRA, 2005 p. 6). 

                                                                                                                                                     

programas para produção de arquivos PDF (Adobe InDesign, Acrobat, PDFill, CutePDF 
Writer); e  

b) ferramentas para a criação de cursos completos, incluindo programas utilizados na 
confecção de sites Web ou multimídia off-line (Macromedia Dreamweawer e Flash, Swish, 
Microsoft PowerPoint, Adobe Connect Presenter, Lectora) (MAIA & MATTAR, 2007, p. 73-77).  
Em conformidade com o Learning Design, essas ferramentas todas produziriam objetos de 
aprendizagem (quando desenvolvidos em conformidade com padrões compatíveis, incluindo 
catalogação de metadados e empacotamento de conteúdo) e recursos de aprendizagem 
(artefatos livremente construídos e representados).  
Nesta seção, trabalhamos com a autoria de atividades de aprendizagem no sentido construído 
pela abordagem LD e, pelo menos até este momento, nenhuma das ferramentas citadas 
anteriormente é compatível. 

47 O Dialog Plus, apresentado como exemplo de sistemas de aprendizado eletrônico de 
terceira onda, realiza a função de autoria de learning designs, gerando pacotes LD para 
serem executados por players compatíveis. Já o LAMS, também citado anteriormente, 
realiza as funções de autoria, execução e exibição, sem contudo gerar pacotes LD 
interoperáveis. 
48 O Reload Editor foi utilizado nesta pesquisa para representar a autoria de fichas temáticas do 
STEA compatíveis com a especificação IMS Learning Design, o que é descrito no Capítulo 4. 
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O processo do Reload Learning Design Editor é assim representado no sistema de 

ajuda do programa (BEAUVOIR et al., 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Processo de autoria no Reload Editor 

 

A Figura 3.12 apresenta uma visão geral das funcionalidades da ferramenta, que 

detalhamos nas seções seguintes. Todas as telas desta seção foram extraídas da 
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documentação interna de ajuda do Reload Learning Design Editor – versão 2.1.3 

(BEAUVOIR et al., 2005). No Capítulo 4, apresentamos a seqüência de telas para 

autoria das Fichas Temáticas do STEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.12 Visão geral do Reload Editor  

 

Definições gerais 

A primeira guia mostra a Visão Geral (Overview) de uma unidade de 

aprendizagem representada no Reload Learning Design Editor.  
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Figura 3.13 Guia Overview do Reload Editor 

Na guia Overview, são configurados os seguintes itens: 

Title Adiciona um título para uma unidade de aprendizagem. 
URI Adiciona um Uniform Resource Identifier único49. É um 

campo obrigatório. 
Version Versão da unidade de aprendizagem. 
Level Define o nível de especificação de Learning Design (A, B ou 

C).  
Metadata Adiciona metadados à unidade de aprendizagem. 
Learning 
Objectives 

Adiciona objetivos de aprendizagem à unidade de 
aprendizagem. 

Prerequisites Adiciona pré-requisitos à unidade de aprendizagem. 

 

Papéis 

A guia Roles (Papéis) permite a criação dos papéis que desenvolverão atividades 

de aprendizagem e de suporte em uma unidade de aprendizagem.  

                                                 
49 URI é uma string de caracteres que identifica um recurso Internet. O URI mais comum é o 
Uniform Resource Locator (URL), que identifica um endereço de domínio Internet. 
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Figura 3.14 Guia Roles do Reload Editor 

Para cada papel criado em uma unidade de aprendizagem, são definidas as 

seguintes opções de configurações: 

HREF Um HREF pode ser fornecido ao referenciar um papel global (por 
exemplo, um papel definido por uma instituição) É obrigatório quando se 
especifica um papel global e propriedades globais de papel 
relacionadas.50 

Metadata Adiciona metadados ao papel. 
Min Persons51 Especifica o número mínimo de pessoas vinculadas ao papel antes de 

iniciar uma execução. Quando vazio, não há restrições. 
Max Persons Especifica o número máximo de pessoas vinculado ao papel antes de 

iniciar uma execução. Quando vazio, não há restrições.  
Create New Indica se múltiplas ocorrências deste papel podem ser criadas durante a 

execução. Quando o valor é configurado como "Not Allowed" (Não 
Permitido), há sempre uma e uma única instância d papel. Se o valor é 

                                                 
50 O atributo HREF é usado para endereçar o link a um documento. 
51 Na seção “Dimensão do aluno” mais adiante, a opção de atribuir número mínimo e máximo de 
participantes é apontada como um recurso de formação de grupos que pode prover contribuir para 
a adaptabilidade do Learning Design. 
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"Allowed" (Permitido), deve ser fornecido um mecanismo no sistema de 
execução deve ser fornecido para criar novas instâncias desse papel. 
Se é criada uma nova instância de um papel, novas instâncias para 
todos os subpapéis disponíveis daquele papel também são criadas. 

Match 
Persons 

Usado quando há vários subpapéis. As pessoas podem ser vinculadas 
exclusivamente a subpapéis, o que significa que uma pessoa, que tem o 
papel de secretária, por exemplo, não pode ser vinculada a outros 
papéis simultaneamente. Por padrão, as pessoas podem ser vinculadas 
a mais de um subpapel. 

Information 
about this 
Role 

Adiciona informação extra sobre o papel. 

 

Propriedades 

A guia Properties (Propriedades) corresponde aos Níveis B e C do IMS LD e 

define propriedades vinculadas a papéis ou pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Guia Properties do Reload Editor 
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Para as propriedades locais, são definidas as seguintes configurações: 

Data Type Identifica o tipo de dado fornecido string, booleano, inteiro, Uri, hora ou 
data, arquivo, real, texto e outros. 

Metadata Adiciona metadados à propriedade. 
Initial Value O valor inicial da propriedade é definido para o valor desse elemento, 

quando especificado. Quando não especificado, o valor inicial é '<no 
value>' (sem valor). 

Restrictions Zero ou mais restrições de diferentes tipos podem ser configuradas nos 
valores de propriedade, o que significa que o valor da propriedade é 
válido quando é do tipo de dados especificado e seu valor está dentro 
das regras de restrição especificadas.  

 

Para as propriedades globais, são definidas as mesmas configurações das 

propriedades locais, com acréscimo dos seguintes elementos: 

Existing Opção selecionada quando se refere a uma propriedade já declarada 
(por exemplo, em outra unidade de aprendizagem, ou no dossiê global) 
de conhecimento do autor. É referenciada com HREF, especificando um 
URI absoluto. 

HREF Se a opção Existing for selecionada, deve ser digitado um URI absoluto. 
Global 
Definition 

Opção selecionada quando se refere a uma definição global que pode 
ser usada para declarar e definir propriedades globais. Podem ser 
definidas uma vez e nunca podem ser alteradas a partir de uma 
declaração do contexto de um learning design (somente fora no banco 
de dados onde as propriedades residem). 

URI Se a opção Global Definition for selecionada, deve ser digitado um URI 
absoluto. 

 

Atividades e Estrutura de Atividades 

Na guia Activities (Atividades), são adicionadas as atividades de aprendizagem e 

de suporte, assim como a(s) estrutura(s) de atividades. Esses três elementos 

podem referenciar ambientes, e uma estrutura de atividades pode referenciar 

ainda atividades e HREFs de outras unidades de aprendizagem. 
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Figura 3.16 Guia Activities do Reload Editor 

As opções de configuração para cada atividade e estrutura de atividades permitem 

definir, por exemplo, se a estrutura de atividades estará totalmente aberta para 

visualização do aluno (navegação hipertextual livre) ou se as atividades serão 

exibidas uma de cada vez (navegação seqüencial predeterminada).  

Para as atividades de aprendizagem (AA) e para as atividades de suporte (AS), 

são configuradas as seguintes opções: 

Parameters AA AS Parâmetros a serem informados durante a execução. 
Visible AA AS Atributo de visibilidade inicial. 
Metadata AA AS Adiciona metadados à atividade. 
Activity 
Description 

AA AS A descrição da atividade é a orientação dada ao usuário (e 
renderizada na interface do usuário) sobre como a atividade deve 
ser desempenhada. 

Learning 
Objectives 

AA  Os objetivos de aprendizagem descrevem os resultados desejados 
para os alunos. 

Prerequisites AA  Requisitos de entrada para os alunos, por exemplo conhecimentos 
prévios necessários. 

Roles  AS Uma atividade de suporte pode ser opcionalmente conectada a um 
ou mais papéis. 
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Complete 
Activity 

AA AS Contém uma seleção de elementos a especificar quando uma 
atividade é concluída:  

• "None": não há regra de conclusão. 
• "User Choice": a atividade é concluída quando 

determinado pelo usuário. 
• "Time Limit" (usando-se o Nível B ou C): pode ser 

especificado em uma propriedade local um limite de tempo 
para conclusão da atividade.  

• "When a Property is Set" (usando-se o Nível B ou C): 
vincula uma referência ou valor de propriedade. 

On Completion 
Feedback 
Description 

AA AS Depois da conclusão, o texto informado se torna visível. 

On Completion 
Change 
Property Value 

AA AS Usando-se o Nível B ou C, vincula uma referência ou valor de 
propriedade.  

On Completion 
Notifications 

  Usando-se o Nível C, definem-se notificações de conclusão. 

 

Para a estrutura de atividades, as opções de configuração são as seguintes: 

Select A estrutura de atividades é concluída quando o número de atividades 
concluídas corresponde ao número configurado aqui. Quando não 
definido, a estrutura de atividades é concluída quando todas as 
atividades na estrutura são concluídas. 

Metadata Adiciona metadados à estrutura de atividades. 
Sort Determina a ordem de exibição das atividades na estrutura. 
Structure Type Indica se a estrutura de atividades representa uma seqüência obrigatória 

ou uma seleção à escolha do usuário. 
Information about 
this Structure 

Adiciona informação extra sobre a estrutura de atividades. 

No painel inferior da guia, um browser exibe os URLs e arquivos vinculados às 

atividades criadas. 

Ambientes 

Na guia Environments (Ambientes), definem-se um ou mais ambientes, os quais 

podem ser constituídos por recursos (objetos de aprendizagem) e serviços 

(ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, serviço de busca). 



148 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Guia Environments do Reload Editor 

Ambientes do tipo objeto de aprendizagem (OA), envio de e-mail (EM), 

conferência (CO), monitoria (MO) e busca indexada (BI) apresentam as seguintes 

opções de configuração: 

Type OA  CO  BI Para OA, o tipo de objeto de aprendizagem: objeto de 
conhecimento, objeto de ferramenta ou objeto de teste.  
Para CO, o tipo de conferência: síncrona, assíncrona ou 
anúncio. 
Para BI, indica o tipo de facilidade de busca é esperada 
na execução: free-text-search (índice de pesquisa com 
texto livre), index-with-reference (usa números de 
páginas ou hiperlinks, conforme a mídia utilizada), index-
without-reference (lista de termos sem número de 
páginas ou hiperlinks)  

Visible OA EM CO MO BI Atributo de visibilidade inicial. 
Metadata OA EM CO MO BI Adiciona metadados ao item. 
Class OA EM CO MO BI Refere-se ao valor dos atributos de classe disponíveis 

no learning design ou nos elementos de conteúdo.  
Parameters OA EM CO MO BI Parâmetros a serem informados durante a execução. 
Resource 
Items 

OA  CO MO  Define recurso(s) para o item. 

Select  EM    As escolhas fixas são 'all-persons-in-role' (a mensagem 
será enviada a todas as pessoas vinculadas ao papel) 
ou 'persons-in-role' (a mensagem é enviada a uma ou 
mais pessoas selecionadas pelo usuário dentro de um 
papel específico). 

Recipients  EM    Seleciona os receptores do serviço de envio de e-mail.  
Manager   CO   Permite criar novas subconferências e excluir 

conferências já criadas.  
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Moderator   CO   Especifica o moderador (a pessoa que tem o direto de 
controlar e mudar as contribuições dos participantes 
antes de elas se tornarem visíveis a outros participantes 
e observadores. 

Participants 
and 
Observers 

  CO   Seleciona os participantes e observados para a 
conferência. 

Role    MO  Define papel ou o próprio sistema. 
Index Classes     BI Adiciona uma vírgula que delimita a lista de classes que 

podem ser indexadas. 
Index 
Elements 

    BI Define os elementos a serem indexados na unidade de 
aprendizagem. 

Index Type of 
Elements 

    BI Define o tipo de elementos a serem indexados na 
unidade de aprendizagem. 

Os ambientes são referenciados na estrutura de atividades, que por sua vez é 

vinculada aos papéis. O entrelaçamento de recursos, estruturas de atividades e 

papéis define o método de ensino-aprendizagem como veremos a seguir. 

Método 

O Método é um conjunto de Exibições (Plays), formadas por Atos, formados por 

Partes de Papéis (Role Parts), como mostra a Figura 3.18: 

 

Figura 3.18 Estrutura do Método no Reload Editor 

É na guia Method (Método) que esses elementos são configurados. O método 

vincula um papel a uma ou mais atividades, estrutura(s) de atividades, ambiente(s) 

e unidade(s), e define regras para sua conclusão: nenhuma regra, quando um, 

alguns ou todos os itens-filhos for(em) concluído(s), quando se chegar um limite 
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de tempo, ou quando determinada condição for satisfeita. O método define 

também o que acontece após a conclusão: exibir feedback, vincular referência ou 

propriedade, disparar notificação de conclusão, definir nova condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Opções de configuração da guia Methods no Reload Editor 
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Partindo da raiz (Method), as opções de configuração (bastante semelhantes às 

opções de configuração para atividades de aprendizagem e de suporte, e para 

execuções, atos e partes de papéis) incluem: 

 

Complete Unit of Learning Contém uma seleção de elementos a especificar quando uma 
unidade de aprendizagem é concluída.  

• "None": não há regra de conclusão. 
• "When Plays Completed": a unidade de aprendizagem 

é concluída quando todas as execuções (plays) 
selecionadas tiverem sido concluídas. 

• "Time Limit" (usando-se o Nível B ou C): pode ser 
especificado em uma propriedade local um limite de 
tempo para conclusão da unidade de aprendizagem.  

• "When a Property is Set" (usando-se o Nível B ou C): 
atrela uma referência ou valor de propriedade. 

On Completion Feedback 
Description 

Depois da conclusão, o texto informado se torna visível. 

On Completion Change 
Property Value 

Usando-se o Nível B ou C, atrela-se a uma referência ou valor 
de propriedade. 

On Completion 
Notifications 

Usando-se o Nível C, definem-se notificações de conclusão. 

Conditions for Unit of 
Learning 

Usando-se o Nível C, definem-se condições para a unidade 
de aprendizagem. 

 

Descendo na estrutura, um método é composto por uma ou várias exibições 

(Play), a partir das seguintes opções de configuração: 

Visible Atributo de visibilidade inicial. 
Metadata Adiciona metadados à execução. 
Complete 
Play 

Contém uma seleção de elementos a especificar quando uma execução é 
concluída.  

• "None": não há regra de conclusão. 
• "When Last Act Completed": a execução é concluída quando o 

último ato na execução tiver sido concluído. 
• "Time Limit" (usando-se o Nível B ou C): pode ser especificado em 

uma propriedade local um limite de tempo para conclusão da 
execução.  

• "When a Property is Set" (usando-se o Nível B ou C): atrela uma 
referência ou valor de propriedade. 

Completion Depois da conclusão, o texto informado se torna visível. 
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Feedback 
Description 
On 
Completion 
Change 
Property 
Value 

Usando-se o Nível B ou C, atrela-se a uma referência ou valor de 
propriedade. 

On 
Completion 
Notifications 

Usando-se o Nível C, definem-se notificações de conclusão. 

 

Uma exibição (Play) é composta por atos (Acts), cujas opções de configuração 

incluem: 

Metadata Adiciona metadados ao ato. 
Complete 
Act 

Contém uma seleção de elementos a especificar quando um ato é 
concluído.  

• "None": não há regra de conclusão. 
• "When Role Parts Completed": o ato é concluído quando todas as 

partes de papéis tiverem sido concluídas 
• . 
• "Time Limit" (usando-se o Nível B ou C): pode ser especificado em 

uma propriedade local um limite de tempo para conclusão da 
execução.  

• "When a Property is Set" (usando-se o Nível B ou C): vincula uma 
referência ou valor de propriedade. 

• "When a Condition is True" (usando-se o Nível C): vincula uma 
regra de condição. 

On 
Completion 
Feedback 
Description 

Depois da conclusão, o texto informado se torna visível. 

On 
Completion 
Change 
Property 
Value 

Usando-se o Nível B ou C, vincula uma referência ou valor de propriedade. 

On 
Completion 
Notifications 

Usando-se o Nível C, definem-se notificações de conclusão. 

 

Finalmente, os atos (Acts) são compostos por partes de papel (Role Parts), cujas 

opções de configuração incluem: 
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Metadata Adiciona metadados à parte do papel. 
Role Seleciona o papel a ser usado nessa parte do papel. 
Activity / 
Environment 

Seleciona a atividade ou ambiente a ser usado nessa parte do papel.  

Unit of 
Learning 
HREF 

Opcionalmente, adiciona um HREF de Unidade de aprendizagem. 
Quando não definido, não seleciona uma atividade ou ambiente.  

 

Arquivos 

No LD, somente podem ser referenciados arquivos existentes na pasta ou 

subpasta de conteúdos. Assim, ao criar uma unidade de aprendizagem, é 

necessário copiar os arquivos de conteúdo para essa pasta. Todos os arquivos 

armazenados serão incluídos no pacote LD final. É na guia Files (Arquivos) que 

são armazenados os arquivos a serem referenciados na unidade de 

aprendizagem. Uma vez armazenados, os arquivos e pastas podem ser 

adicionados, editados, visualizados, movidos, importados e excluídos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Guia Files do Reload Editor 
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Exportação do pacote LD 

Na guia Export (Exportar), o processo de autoria se completa com verificação de 

toda a programação do learning design, a checagem de recursos e o processo de 

exportação propriamente dito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Guia Export do Reload Editor 

A unidade de aprendizagem final consiste em um arquivo contendo os seguintes 

arquivos: 
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1. Um arquivo XML chamado imsmanifest.xml, que é a representação XML da 

unidade de aprendizagem the salva de acordo com as especificações IMS 

Content Packaging e IMS Learning Design.  

2. Todos os arquivos contidos na pasta e subpastas de conteúdos.  

No Capítulo 4, reproduzimos os passos e as telas de autoria para uma Ficha 

Temática do STEA, nosso objeto de estudo. 

3.3.2 Repositórios de atividades de aprendizagem  

Um dos objetivos fundamentais do Learning Design é suportar a 

interoperabilidade, a reutilização e o compartilhamento de recursos de 

aprendizagem, juntamente com os metadados que os suportam (GRIFITHS et al., 

2005, p. 131).  

O repositório LD é o sistema de armazenamento cuja interface possibilita a 

identificação, a consulta, a recuperação e o armazenamento de learning designs e 

também de templates para a geração de novos learning designs.  

De acordo com DÍAS (2005), as experiências dos professores, modelos e cenários 

pedagógicos podem ser capturadas em padrões pedagógicos (pedagogical 

patterns) podem e convertidos em templates. Os templates são considerados 

“exemplares de modelos específicos expressos em LD” (WILSON, 2005, p. 42). 

Podem ser bastante ricos e desenvolvidos, exigindo que os professores apenas 

modifiquem a composição dos materiais dentro do design a fim de adaptá-lo ao 
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seu tópico de estudo, ou podem ser estruturas incompletas desenhadas para 

simplificar a construção de seqüências de atividades e condições. 52 

Assim como outros repositórios digitais, um repositório LD também desempenha 

as tarefas comuns associadas a sistemas estruturados de armazenamento, tais 

como controle de versão, gerenciamento de status, controle de acesso e pesquisa. 

E, uma vez que o LD contém uma série de “partes” reutilizáveis (como, por 

exemplo, papéis, atividades e atividades), os repositórios LD potencialmente 

permitem a manipulação desses fragmentos de modo que eles possam ser 

acessados a partir de um Editor de Learning Design (WILSON, 2005, p. 47-48). 

Usando uma ferramenta de execução, os administradores de um curso podem 

acessar um repositório e carregar unidades de aprendizagem criadas previamente 

em um processo de autoria. O repositório armazena as unidades de aprendizagem 

“pais” congeladas e implementa mecanismos de controles de versão. Uma vez 

que uma descrição de curso abstrata esteja disponível na ferramenta de 

execução, múltiplas instâncias podem ser geradas pela vinculação de dados de 

alunos e equipe extraídos dos sistemas de matrículas e outros sistemas 

administrativos (TATTERSALL et al., 2005, p. 71). 

Um exemplo de repositório de unidades de aprendizagem compatíveis com LD é o 

projeto Repository to Reality (R2R) (http://tlc.ucalgary.ca/projects/r2r), fundado 

                                                 
52 Na prática, criar templates envolve um processo de duas fases: na fase de design, ocorre a 
criação do template propriamente dito e, a seguir, antes da fase de execução, a “instanciação” ou 
“população” do template, quando a unidade de aprendizagem será habilitada (MOURA FILHO & 
DERYCKE, 2005). 
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pelo National Research Council of Canada (BUZZA et al., 2004; GRIFFITHS et al., 

2005).  

 

Pacotes de learning designs criados com uma ferramenta de autoria precisam ser 

instanciados e então publicados, conforme veremos a seguir. 

 

 
3.3.3 Ferramenta de execução do Learning Design  
 

A ferramenta de execução permite a instanciação de uma unidade de 

aprendizagem específica criada no formato IMS LD.  

 

O termo instanciação descreve o processo de transformar uma unidade de 

aprendizagem abstrata em entregas para alunos e equipe (TATTERSALL et al., 

2005, p. 67). O processo inclui a descrição abstrata de papéis pré-atrelados a 

atividades individuais ou de cooperação, a adição de recursos a atividades e a 

determinação de horários de início e fim para a realização das atividades ou 

estruturas de atividades (VAN ES & KOPER, 2006). Por conseqüência, o processo 

de instanciação ocorre antes que a unidade de aprendizagem se torne operacional 

(KOPER, 2000, p. 26) Dessa forma, é através da ferramenta de execução que os 

usuários individuais são atribuídos ao(s) papel(éis) que deverão desempenhar 

quando o learning design for exibido através de um player (ver a seguir). 

 

Um exemplo de ferramenta de execução é o CopperCore (http://coppercore.org), o 

primeiro mecanismo IMS Learning Design de código aberto, lançado em 2004 pela 
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OUNL. Capaz de rodar os níveis A, B e C, também possibilita o gerenciamento e 

execução de uma unidade de aprendizagem. O CopperCore também faz o papel 

de “verificador”, checando se um pacote XML está em conformidade com a 

especificação e apontando problemas (WELLER, 2007, p. 92). 

 

 

3.3.4 Ferramentas de exibição do Learning Design  

Os players permitem o processamento automático de mecanismos para 

interpretação e visualização de unidade de aprendizagem por alunos e equipe. 

Eles “rodam” os pacotes XML, chamando as várias ferramentas requeridas e 

apresentando os recursos conforme apropriado. Apresentaremos a seguir os 

processos e os componentes do Reload Learning Design Player, que ao lado do 

Reload Editor, representa uma das ferramentas de exibição de LD mais 

completas, estáveis e acessíveis dentre as disponíveis atualmente.53 

3.3.4.1 O Reload Learning Design Player 

Assim como o Reload Learning Design Editor, o Reload Learning Design Player 

também foi desenvolvido pela Universidade de Bolton e se baseia no CopperCore. 

O Reload Learning Design Player permite a importação de pacotes LD sem o uso 

de linhas de comandos, lendo e carregando o LD player com usuários ativos em 

cada papel encontrado no documento XML do IMS Learning Design (DUTRA et 

                                                 
53 O LAMS – Learning Activity Management System– embora “inspirado” e não totalmente 
compatível com a especificação IMS LD – pode ser considerado uma ferramenta tanto de autoria 
quanto de exibição de atividades de aprendizagem.  
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al., 2006). O processo do Reload Learning Design Editor é assim representado no 

sistema de ajuda do programa (BEAUVOIR et al., 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Processo de exibição no Reload Player 
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A Figura 3.23 apresenta uma visão geral das funcionalidades da ferramenta, que 

detalhamos nas seções seguintes.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Visão geral do Reload Player  
 

 

No Capítulo 4, reproduzimos a execução de uma Ficha Temática do STEA, nosso 

caso de estudo, na ferramenta Reload Player. 

 

Importação 

O processo de exibição consiste em importar o pacote IMS LD para o player, criar 

uma run (uma instância de execução) e atribuir usuários a essa execução.  

 
                                                 
54 Todas as telas desta seção foram extraídas da documentação interna de ajuda do Reload 
Learning Design Player – versão 2.1.1 (BEAUVOIR et al., 2005). No Capítulo 4, apresentamos a 
seqüência de telas para exibição das Fichas Temáticas do STEA. 
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Usuários 

Por padrão, a execução básica é denominada Dummy Run, e também por padrão 

são criados os usuários Dummy55 para cada papel, como mostra a Figura 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.24 Estrutura de exibição de uma unidade de aprendizagem 

no Reload Player 

 

Para fins de instanciação, os usuários fictícios são suficientes. Para execução com 

usuários reais, novos usuários são criados por meio do gerenciador de usuários 

(User Management), que acessa o banco de dados do CopperCore. 

 

                                                 
55 Do inglês dummy, “fictício”.  
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Navegação 

Uma vez importada e instanciada, a unidade de aprendizagem é exibida conforme 

a visão de cada papel selecionado. A navegação na unidade de aprendizagem se 

dá por meio de três painéis: 

• O painel superior esquerdo mostra a estrutura (ou fluxo) de atividades a 

serem realizadas 

• O painel inferior esquerdo apresenta os ambientes vinculados a cada 

atividade ou estrutura de atividades 

• O painel direito exibe os conteúdos de cada atividade 

 

A Figura 3.25 a seguir mostra os painéis de navegação do Reload Player:56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Exibição de uma unidade de aprendizagem no Reload Player 

                                                 
56 Neste caso, antecipamos uma imagem que reproduz a exibição de uma Ficha Temática do 
STEA (o que será visto com mais detalhes no Capítulo 4). 
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3.3.5 Portais 

As definições sobre que é um portal podem variar, mas no mínimo o portal é um 

ponto de entrada dos usuários ao sistema. O portal faz a autenticação dos 

usuários no caso de sistemas fechados. Uma definição mais elaborada para os 

portais inclui a oferta de serviços adicionais, como chat, email e conferência.  

 

A integração entre o portal e o learning design em tempo de execução pode 

ocorrer nos seguintes níveis:  

• Gerenciamento integrado de usuários: Quando um usuário é autenticado e 

autorizado a entrar no sistema, os dados do usuário e seus privilégios 

precisam estar sincronizados com a execução do learning design.  

• O portal pode ser o ponto de acesso para a entrega do learning design, 

trocando dados com a ferramenta de execução. 

• O learning design pode fazer referência a serviços do portal, caso eles 

sejam oferecidos. Isto exige a troca de dados sobre os serviços requeridos 

de um lado e ofertados pelo outro. 

 

Além dos portais que servem de ponto de entrada para os usuários, é provável 

que uma organização de ensino tenha um ou mais sistemas dedicados a 

administração, matrícula e monitoramento do progresso dos alunos. Alguns 

dados do dossiê do aluno podem ser compartilhados com esse sistema, por meio 

de referências a propriedades globais. 
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3.3.6 Serviços  

Serviços são declarações de recursos que devem ser vinculados durante a 

instanciação de uma unidade de aprendizagem. É possível configurar um serviço 

requerido manualmente, mas a intenção do LD é aliviar a sobrecarga de tarefas 

em tempo de execução. Para automatizar o processo, os dados de execução da 

unidade de aprendizagem precisam ser traduzidos no formato de configuração 

usado pelo serviço, caso esse serviço possa ser configurado automaticamente. Ao 

instanciar um serviço, a ferramenta de execução mantém um “ponto de apoio” no 

contexto ao qual o serviço está vinculado e define os usuários para quem o 

serviço estará disponível. 

A especificação IMS LD separa o design de objetos e serviços de aprendizagem 

(modelados fora do LD) do método educacional e do design de atividades que 

compõem a unidade de aprendizagem (modeladas dentro do LD).  

Além disso, também separa os objetos dos serviços de aprendizagem. Enquanto 

os objetos de aprendizagem são recursos instanciados durante o design, os 

serviços são instanciados durante a execução de uma unidade de aprendizagem 

(no run time). Dessa forma, os objetos de aprendizagem estão contidos ou 

referenciados no plano do processo de ensino-aprendizagem, enquanto os 

serviços precisam ser criados a cada nova execução de uma unidade de 

aprendizagem. Vale lembrar que os serviços funcionam como dispositivos usados 
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para transportar ou transformar o conteúdo durante o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

3.3.7 Relacionamento entre o IMS LD e outras 

especificações 

A especificação IMS LD pode ser considerada uma camada integrativa no sentido 

de que ela usa, inclui ou é extensível a uma série de especificações existentes: 

• IMS Content Packaging – IMS CP 

(www.imsglobal.org/content/packaging/): Descreve conteúdos, estrutura e 

localização de materiais de aprendizagem online. Permite que o autor 

encapsule todos os recursos requeridos, posicione-os em uma estrutura e 

adicione metadados. O usuário pode então descrever e empacotar 

materiais de aprendizagem, tais como um curso ou um conjunto de cursos, 

em pacotes interoperáveis e distribuíveis. Um Content Packing provê uma 

estrutura que integra uma série de elementos. Um Content Packed pode 

agrupar, por exemplo, um learning design, um seqüenciamento simples, 

metadados e um QTI (Question and Test Interoperability) (BURGOS & 

GRIFFITHS, 2006, p. 4-5). 

• IMS/LOM (Learning Object Metadata) 

(http://www.imsglobal.org/metadata/index.html): Descreve uma estrutura de 

dados padronizados representando os metadados de um recurso de 
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aprendizagem. No elemento Tipo de Recurso de Aprendizagem, a 

classificação inclui exercício, simulação, questionário, diagrama, figura, 

gráfico, índice, slide, tabela, texto narrativo, exame, experimento, 

declaração de problema, auto-avaliação e palestra.  

• IMS Question and Test Interoperability – IMS QTI 

(http://www.imsglobal.org/question/index.html). Facilita o compartilhamento 

de informações de avaliação, tais como questões, testes e resultados. E 

fornece um modo padronizado de compartilhar dados definidos em XML, de 

modo que os usuários podem importar e exportar questões, testes e 

resultados. A especificação suporta questões e testes simples e complexos, 

os quais são definidos clara e concisamente para evitar ambigüidade. 

Dessa forma a informação sobre as questões e sobre o aluno e seus 

resultados pode ser compartilhada entre diferentes sistemas de 

gerenciamento da aprendizagem e diferentes pacotes de software. Os 

autores de avaliações podem criar suas próprias questões, ou incluir 

questões desenhadas por outros usuários da especificação IMS-QTI, o que 

facilita a criação de bancos de questões para reuso em sistemas diferentes. 

Atualmente a especificação é utilizada em um grande número de sistemas 

de avaliação e ambientes virtuais de aprendizagem. Alguns desses 

sistemas ainda registram os dados de avaliação em seus próprios formatos, 

mas também permitem que o usuário exporte ou importe dados em um 

formato QTI, a fim de prover portabilidade a outros sistemas. A IMS-QTI 

aspira ser pedagogicamente neutra, permitindo aos usuários desenvolver 

avaliações on-line em uma amplitude de formatos de questões e 
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flexibilidade, e uma série de técnicas é freqüentemente usada: múltipla 

escolha / múltipla resposta, verdadeiro e falso, imagem hot spot, 

preenchimento de lacunas, seleção de texto, arrastar-e-soltar, ordenação, 

correspondência e pontos de conexão (BURGOS & GRIFFITHS, 2005, p. 5-

6). 

• IMS Reusable Definition of Competency of Learning Objective – IMS 

RDCEO (http://www.imsglobal.org/competencies/index.html): define um 

modelo de informação para descrever, referenciar e intercambiar definições 

de competência, principalmente no contexto do aprendizado eletrônico e 

distribuído. Nessa especificação, a palavra competência é usada em um 

sentido geral que inclui habilidades, conhecimentos, tarefas e resultados de 

aprendizagem. A especificação permite representar formalmente as 

características-chave de uma competência, independentemente de seu uso 

em um contexto particular, possibilitando interoperabilidade entre sistemas 

de aprendizado.   

• IMS Learner Information Package – IMS LIP 

(http://www.imsglobal.org/profiles/index.html): Permite que os registros de 

informações sobre os alunos e seu progresso sejam transferidos entre 

diferentes aplicativos de software e entre diferentes instituições. Usando a 

especificação, pode-se obter o registro de todas as conquistas do aluno, de 

modo que essa informação pode até mesmo substituir a certificação em 

papel. Também podem ser armazenadas informações sobre as 

preferências dos alunos, respondendo às necessidades de alunos 

portadores de deficiências. Toda a informação sobre o aluno é armazenada 
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em um arquivo XML, que usa tags para especificar o que significa cada 

pedaço de informação no registro. A LIP permite que sistemas de 

informação do aluno baseados na Internet interajam com outros sistemas 

que compõem o ambiente de aprendizagem virtual. Ela define uma série de 

pacotes que podem ser usados para importar e exportar dados do servidor 

de alunos compatível com IMS, de modo que eles possam ser trocados 

com sistemas de entrega da aprendizagem e outros sistemas de 

informação sobre os alunos. O servidor do aluno permite que o proprietário 

da informação defina qual parte dessa informação pode ser compartilhada 

com outros sistemas. As principais estruturas da LIP baseiam-se em 

acessibilidade, atividades, afiliações, competências, objetivos, 

identificações, interesses, qualificações, certificados e licenças, relações, 

chaves de segurança e transcritos (BURGOS & GRIFFITHS, 2006, p. 5). 

• IMS Enterprise (http://www.imsglobal.org/enterprise/index.html): define a 

interoperabilidade entre sistemas de uma mesma empresa ou organização, 

permitindo a transferência de dados organizacionais sobre o aluno ou 

grupos de alunos entre sistemas. Pode ser usada para atribuir alunos e 

equipe de suporte a papéis durante a instanciação do learning design. Seu 

uso também é recomendado para a transferência de matrículas de usuários 

quando elas foram criadas em sistemas diferentes externos.  

• IMS Simple Sequencing – IMS SS 

(http://www.imsglobal.org/simplesequencing/index.html): Define regras que 

determinam o percurso do aluno através do conteúdo educacional. Podem 

ser definidos percursos de navegação alternativos, os quais são seguidos 
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em resposta às ações do usuário. A especificação define um método para 

representar o comportamento pretendido de um objeto de aprendizagem de 

modo que qualquer tecnologia compatível seja capaz de seqüenciar as 

atividades de aprendizagem de uma maneira consistente. Como o 

seqüenciamento simples usa a estrutura do Content Packaging, é possível 

integrar uma seqüência em um learning design (BURGOS & GRIFFITHS, 

2006, p. 5). A principal diferença entre a IMS SS e a IMS LD é que a SS é 

baseada em um modelo de aluno isolado e é suficiente para ações de 

aprendizagem auto-instrucional, enquanto o LD oferece camadas de 

coordenação multiusuários, sendo adequado a ações de aprendizagem 

mais complexas. 

• SCORM – Shareable Courseware Objective Reference Model 

(www.adlnet.gov/scorm/): O SCORM é um conjunto de padrões que, 

quando aplicado ao conteúdo de um curso, produz pequenos objetos de 

aprendizagem reutilizáveis. Resultado da iniciativa Advanced Distributed 

Learning (ADL) do Departamento de Defesa Norte-Americano, foi aprovado 

como padrão em 2000, com versões subseqüentes em 2001 (1.1 e 1.2), e a 

versão 2004 (1ª e 2ª edições), que recebeu uma 3ª edição em 2006. O 

SCORM visa o compartilhamento, a interoperabilidade, a durabilidade e a 

acessibilidade de conteúdos de aprendizagem (ADL, 2006). Provê um 

arcabouço comum para que um LMS entregue conteúdo. As tecnologias 

implementadas pelo SCORM são: 

o Modelo de conteúdo: nomenclatura definindo os componentes de 

conteúdo de uma experiência de aprendizagem 
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o Empacotamento de conteúdo: representação da estrutura do 

conteúdo em uma experiência de aprendizagem e agregação de 

recursos de atividades de aprendizagem para movimentar-se entre 

diferentes ambientes 

o Metadados: descrição de instâncias específicas dos componentes 

do modelo de conteúdo 

o Seqüenciamento e navegação: conjunto de regras que descreve a 

seqüência e a ordenação de atividades desejada. As atividades 

podem ou não fazer referências a recursos entregues ao aluno 

Como destacam PRPITSCH & VEITH (2006), vale lembrar que, em 

contraste com o SCORM, a especificação IMS LD propõe-se a descrever 

um amplo espectro de abordagens pedagógicas, ao fornecer uma 

linguagem genérica que representa não apenas os recursos (objetos) de 

aprendizagem, mas também os processos e os papéis envolvidos. Da 

mesma forma que o SCORM, o IMS LD estrutura o resultado do LD em um 

pacote interpretável em um ambiente de execução, acrescentando um novo 

nível de usabilidade: a concepção didática. 

Uma especificação não diretamente relacionada ao IMS LD (pelo menos no 

momento), mas que certamente virá a ser, é baseada no conceito de eportfolio – 

“uma coleção de evidências autênticas e diversas, extraídas de um arquivo maior, 

que representa o que uma pessoa ou organização aprendeu ao longo do tempo, 

sobre o que a pessoa ou organização refletiu e preparou para apresentar a uma 

ou mais audiências segundo um propósito particular” (Richardson & Ward apud 
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WELLER, 2007, p. 36). Com o crescente reconhecimento da importância da 

educação por toda a vida, o eportfolios – como sistemas pessoais - podem tornar-

se o ponto central da experiência do aluno, superando inclusive o papel ocupado 

pelos ambientes virtuais de aprendizagem – que se caracterizam hoje como 

sistemas institucionais. A especificação IMS ePortfolio 

(http://www.imsglobal.org/ep/index.html), propriamente dita, lida com dados sobre 

o proprietário (pessoa ou organização), tais como informação sobre trabalhos 

digitais ou não digitados, atividades das quais o proprietário participou, está 

participando ou planeja participar, competências, preferências, objetivos e planos, 

interesses e valores, anotações, reflexos sobre avaliações, resultados de testes e 

exames, entre outros.  

Adicionalmente, devemos considerar as especificações voltadas a favorecer a 

acessibilidade e que vão além do suporte para pessoas portadoras de 

deficiências para incluir questões relacionadas a computação móvel, ambientes 

barulhentos etc. (WELLER, 2007, p. 83). Sob o guarda-chuva das especificações 

IMS (http://www.imsglobal.org/accessibility/index.html), a IMS AccessForAll Meta-

data Specification possibilita identificar recursos que correspondam às 

necessidades ou preferências definidas por um usuário – tais como apresentações 

alternativas de recursos, métodos alternativos de controle de recursos, recursos 

alternativos equivalentes e melhorias ou suportes definidos pelo usuário – 
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declaradas usando-se o IMS Learner Information Package Accessibility for 

LIP.57
  

3.3.8 Padrões de uso das tecnologias no aprendizado eletrônico 

O complexo conjunto de tecnologias citado nesta dimensão pode parecer distante 

dos processos de ensino-aprendizagem, muitos mais baseados em interações 

humanas do que em configurações e interações com um sistema eletrônico.  

A perspectiva de SPROULL & KIESLER apud LANKSHEAR & SNYDER (2000) 

destaca níveis diferenciados de utilização das tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem. Em um primeiro nível, as tecnologias são vistas como ferramentas 

(recursos) que estendem a funcionalidade humana. Permitem acesso à 

informação, representação de idéias e comunicação com outras pessoas, e 

geração de produtos. Podem ser planejadas ou antecipadas para gerar benefícios 

mensuráveis, por exemplo, redução de custos, aumento da motivação dos alunos, 

melhoria do desempenho de portadores de deficiência física.  

Em um segundo nível, as tecnologias criam e representam contextos e situações a 

partir dos quais os alunos e professores podem resolver problemas e construir 

conhecimento. Elas possibilitam a representação de crenças, perspectivas, 

argumentos e suportam a comunicação dentro de uma comunidade de 

                                                 
57 Tendo em mente o escopo mais amplo da Web, não devemos esquecer a Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) publicadas pela Web Accessibility Initiative do World Wide Web 
Consortium (W3C) para tornar o conteúdo acessível a pessoas portadoras de deficiências de visão, 
audição, aprendizagem, cognição, locomoção, fala e fotossensibilidade.  A versão 1.0 foi publicada 
como recomendação em maio de 1999, e a WCAG 2.0 deve ser lançada no início de 2008 
(http://www.w3.org/TR/WCAG20/).  
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aprendizagem. Por essas razões, provocam alterações no ambiente (por exemplo, 

na sala de aula) e na prática social (por exemplo, nas formas de pensar, aprender, 

comunicar e ensinar). 

JONASSEN (1995) cita ainda mais um papel desempenhado pela tecnologia no 

ensino-aprendizagem – o de parceiro intelectual ou “ferramenta de pensamento” 

(mindtool). Nesse sentido, tecnologias como bancos de dados, redes semânticas, 

sistemas especialistas, teleconferências e construção de multimídia e hipertexto 

estendem as capacidades cognitivas de educadores e alunos, engajando-os em 

operações que lhes permitem representar o próprio conhecimento, refletir sobre o 

que e como eles aprenderam / ensinaram e ainda suportar a negociação interna 

de construção de significados.  

É importante recuperar aqui os padrões de uso das tecnologias no aprendizado 

eletrônico que serviram como base para nossas primeiras reflexões sobre o 

design instrucional contextualizado (FILATRO, 2004; MASON, 2002; HARMON & 

JONES, 1999; VILLIERS, 2001). Esses padrões refletem um continuum que se 

estendo da aplicação das tecnologias como ferramentas (padrão informacional) 

até o seu uso como contexto (padrão imersivo). 

 

Regra geral, o padrão de uso das tecnologias é definido no nível macro do design 

instrucional, uma vez que é determinado não apenas pelas concepções 

pedagógicas / andragógicas do contexto, mas também pela infra-estrutura 

tecnológica e pela fluência digital dos participantes, como mostra a Figura 3.26. 
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Figura 3.26 Padrões de uso das tecnologias no aprendizado eletrônico 
 (FILATRO, 2004) 

 

Em termos educacionais, esses padrões de uso se distribuem em um continuum 

que vai da entrega em rede (net delivery), baseada na auto-instrução, até o 

trabalho em rede (net work), caracterizado pela aprendizagem em grupo, com 

ênfases mais acentuadas em conteúdo, tarefas ou comunicação.  

 

• Padrão informacional: As informações disponibilizadas digitalmente são 

relativamente estáveis, com propósitos de consulta (como ementa, agenda, 

leituras e informações de contato). Há pouca interação virtual entre 

professores, alunos e equipe técnico-administrativa. As informações podem ser 
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inseridas pelo pessoal administrativo. O ambiente virtual requer pouca 

manutenção, espaço mínimo de memória e baixa largura de banda. 

• Modelo suplementar: Fornece basicamente conteúdo, como leituras, 

anotações e tarefas selecionadas e publicadas pelo professor. A maior parte 

da experiência de aprendizagem ocorre off-line. Requer algumas competências 

tecnológicas do professor, manutenção diária ou semanal e de baixo a 

moderado espaço em disco e largura de banda. 

• Modelo essencial: O aluno não consegue participar do curso sem acessar 

regularmente a Internet, mas ainda ocorrem atividades fora do ambiente. A 

maior parte do conteúdo é obtida na Internet. Requer competências 

tecnológicas de professores para alimentação constante do suporte virtual do 

curso. Exige do aluno uma postura pró-ativa em garantir a própria 

aprendizagem. 

• Modelo colaborativo: A aprendizagem ocorre tanto presencialmente quando 

on-line. O conteúdo pode ser fornecido tanto no ambiente virtual quanto no 

presencial. Os alunos geram parte do conteúdo através de ferramentas de 

colaboração (correio eletrônico, fóruns, chats), gerenciadas pelo professor. 

Requer competências tecnológicas do professor e dos alunos. Exige maior 

largura de banda, maior espaço em disco e manutenção constante. 

• Modelo imersivo: Todo o conteúdo do curso está na Internet. Todas as 

interações entre aluno e conteúdo, aluno e professor e aluno-aluno ocorrem 

on-line. Em geral corresponde a um sofisticado ambiente virtual construtivista, 

centrado no aluno e em comunidades de aprendizagem. O professor e os 
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alunos devem ter alto nível de competência tecnológica e participar de 

sofisticadas estratégias de aprendizagem. 

No nível informacional, as tecnologias são vistas como recursos e, avançando no 

continuum, são encaradas como ferramentas de pensamento e, um sentido mais 

amplo, como contexto, abrindo espaço para usos imprevistos ou não-planejados.  

Como veremos na seção “Dimensão organizacional”, o modelo de design 

instrucional varia de fixo a aberto conforme o padrão de uso das tecnologias. O 

design instrucional contextualizado busca o equilíbrio entre a automação dos 

processos de planejamento e a personalização e contextualização na situação 

didática (FEENBERG, 2001).   

Nosso desafio nesta pesquisa é verificar de que maneira o Learning Design provê 

subsídios teórico-práticos para garantir o equilíbrio anunciado. 

 

3.4 Dimensão do aluno 

Discutir a dimensão do aluno no aprendizado eletrônico sob a perspectiva do 

Learning Design representa um desafio considerável, uma vez que a abordagem 

apenas começa a ser assimilada pela comunidade de praticantes, experimenta 

uma fase inicial de discussão pela comunidade de pesquisadores, enquanto boa 
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parte das tecnologias disponíveis se encontra em fase de desenvolvimento e 

testes.58  

 

A despeito dessas limitações, buscamos identificar os pontos centrais dessa 

dimensão, que a nosso ver se situam no campo da interface humano-computador, 

na caracterização da chamada “geração digital” em comparação aos alunos de 

EJA – Educação de Jovens (que caracteriza o nosso caso de estudo) e adultos e 

no modelo de adaptação para o aprendizado eletrônico. 

  

3.4.1 Interface humano-computador 

 

Como vimos anteriormente, toda prática pedagógica intencional tem um design 

instrucional subjacente. No aprendizado eletrônico, o design de interfaces traz à 

superfície as funções internas de ambientes e artefatos digitais, exprimindo-as não 

apenas visualmente, mas traduzindo-as em modalidades cognitivas (mediante 

linguagens, hipertextos, metáforas, mapas conceituais, realidade virtual) e 

sensoriais (por meio de cores, formas, texturas, sons) (KERCKHOVE, 1997).  

 

Segundo JOHNSON (2000), “a interface atua como uma espécie de tradutor, 

mediando entre duas partes, tornando uma sensível para a outra” (p. 17). 

Os seres humanos pensam através de palavras, conceitos, imagens, sons e 

associações. O computador “pensa” através de minúsculos pulsos de eletricidade, 

                                                 
58 Isso se reflete em nossa pesquisa de campo, delimitada à instanciação e execução de learning 
designs com usuários fictícios. 
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que representam um estado ligado (0) ou desligado (1). Nosso único acesso a 

esse universo paralelo de zeros e uns se dá através da interface do computador.  

JOHNSON (2000) também chama a atenção para a evolução do conceito de 

interface no mundo da computação. Das primitivas interfaces textuais, em que as 

entradas do usuário eram (e continuam sendo) digitadas via teclado, passamos às 

interfaces gráficas baseadas em ícones e metáforas visuais, cuja interação 

homem-máquina se dá a partir de cliques no mouse ou dispositivos afins, com 

feedback imediato, em tempo real. Hoje temos cada vez mais desenvolvidas as 

interfaces sociais, que possibilitam ao computador ser visto como um espaço de 

encontro entre as pessoas; e, no horizonte próximo, as interfaces inteligentes 

permitem que as máquinas assumam temperamento, aparência e aptidão para 

aprender com os próprios usuários. 

Reconhecido o indiscutível papel do design da interface para promover a interação 

homem-máquina, não entraremos em detalhes sobre padrões de usabilidade, 

ergonomia e acessibilidade, questões que competem ao campo do design da 

informação.59 

 

Em vez disso, lançamos mão de conceito que não é central ao Learning Design, 

mas nos ajuda a delinear as potencialidades dessa abordagem em termos da 

interação dos alunos com a máquina, com a Web e com pessoas.  O usuário de 

                                                 
59 A esse respeito, consultar os clássicos de NIELSEN (2000), NORMAN (1990) e KRUGH (2006). 
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computadores (no caso, o aluno) forma seu próprio modelo mental a respeito de 

um sistema, ambiente, ferramenta ou artefato digital com base em affordances 

(possíveis traduções seriam “oportunidades” ou “possibilidades de ação”) e 

feedbacks (informações ao usuário sobre o que aconteceu após uma ação sobre o 

sistema). 

 

O conceito affordance originou-se dos domínios da percepção e da ecologia para 

descrever que possibilidades de ação o ambiente oferece a um organismo. Por 

exemplo, para um pato, a água possibilita a ação de nadar. Posteriormente 

aplicado ao design de software, à interação homem-computador e então à 

tecnologia educacional, o termo foi popularizado por NORMAN (1990), segundo o 

qual affordances são indicadores poderosos de como a tecnologia pode ser 

usada. 

 

Kreijns et al. (apud  WELLER, 2007) estendem o conceito para abarcar 

affordances sociais no contexto dos ambientes de aprendizagem colaborativa 

suportada por computadores (CSCL – Computer-Supported Collaborative 

Learning), definidos da seguinte maneira: “Propriedades do ambiente CSCL que 

agem como facilitadores sócio-contextuais relevantes para as interações sociais 

do aluno. Quando perceptíveis, convidam o aluno a agir de acordo com esses 

affordances, isto é, começam uma tarefa ou uma nova tarefa relacionada à 

interação ou comunicação” (p. 121). 
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Podemos pensar em affordance em termos de uma forma de permissão 

tecnológica, no sentido de que a tecnologia sugere e admite determinada 

possibilidade. Para ROMISZOWSKI (2005b), no entanto, devemos ter cuidado 

com o argumento de que a mera existência de uma tecnologia pode influenciar o 

modo como as pessoas se comportam, resultando em melhorias no processo 

educacional.  

 

Ou seja, as possibilidades de ação (affordances) também são determinadas 

socialmente e reconhecidas individualmente. Um affordance pode ser evidente 

para algumas pessoas e obscura para outras, dependendo de suas experiências e 

personalidade. É papel do design instrucional integrar as oportunidades oferecidas 

pelas tecnologias com as necessidades e capacidades dos “clientes” dos sistemas 

educacionais.  

 

3.4.2 A Geração Net e a Educação de Jovens e Adultos 

Antes mesmo da virada do século, TAPSCOTT (1999) já caracterizava uma nova 

geração, criada dentro da cultura digital, e discutia de que maneira valores, 

cultura, formas de aprendizado, consumo, trabalho e lazer se diferenciavam das 

gerações anteriores.  

 

Após alguns anos e muitas novas tecnologias, DOWNES (2005) destaca a 

natureza mutante dos usuários da Internet (“nativos digitais” ou “net-generation”) e 

suas novas formas de trabalhar, aprender e se divertir. Nas palavras desse autor: 
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Eles absorvem informação rapidamente, seja no formato texto, seja em áudio e vídeo, a 
partir de múltiplas fontes, simultaneamente. Operam em alta velocidade, esperando 
respostas e feedback instantâneos. Preferem acessar as mídias randomicamente e ‘sob 
demanda’, esperam estar em constante comunicação com seus amigos (que podem estar 
na porta ao lado ou do outro lado do mundo), e provavelmente criam suas próprias mídias 
(ou baixam mídias produzidas por outros), da mesma forma que compram um livro ou um 
CD (p. 2). 

 

No aprendizado eletrônico, essas características correspondem a um paradigma 

educacional descrito como emergente (MORAES, 1997), a uma nova lógica de 

ensino (KENSKI, 2000), em que a aprendizagem é caracterizada não apenas pela 

maior autonomia do aluno, mas também pela maior ênfase na aprendizagem ativa, 

com a criação, a comunicação e a participação dos alunos assumindo papéis-

chave, a ponto de colapsar a distinção entre professor e aluno. Tal movimento 

desemboca em práticas “centradas no aluno”, exemplificadas em nossa pesquisa 

anterior por numerosas referências teóricas a um design instrucional “situado”, 

“flexível”, “reflexivo e recursivo” ou simplesmente “construtivista” (FILATRO, 2004).  

Referindo-se às novas gerações, DOWNES (2005) alude a uma “sociedade 

aberta”, em que compartilhar conhecimentos se tornou uma crença e uma prática 

dominante. Nessa sociedade, as estruturas e organizações que caracterizavam a 

vida antes da Internet estão ruindo; e os intermediários, tais como equipes de 

relações públicas, jornalistas, editores e professores, estão-se tornando 

dispensáveis. Os consumidores comunicam-se diretamente com os produtores e, 

mais do que nunca, exigem e obtêm novos padrões de prestação de contas e 

transparência, a ponto de tornarem irrelevante até mesmo os processos de 

votação ou eleição democrática, pois “governam a si mesmos”. Tudo isso é 
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potencializado pela Web 2.0, que, em resumo, deixa de ser a “Rede Consumida” 

para tornar-se a “Rede Consumida-Produzida”.60 

Em geral, as referências às novas gerações (digitais) colocam as gerações adultas 

(pais, professores, gestores, governantes) em posição desfavorável, visto que 

perpetuam modos de pensar, agir e relacionar-se ultrapassados, obsoletos. No 

entanto, ao contrário das tecnologias de nova geração, que descartam as 

anteriores, a geração Net não pode prescindir do mundo adulto, sob o risco de não 

conseguir alcançar por si próprios o seu pleno desenvolvimento. Os adultos, por 

sua vez, se vêem forçados a adaptar-se à nova realidade, sob o risco de se 

tornarem de fato dispensáveis. Devemos levar em conta ainda que o termo 

“geração digital” não se aplica à realidade de todas as crianças e adolescentes de 

todas as partes do planeta, visto que não se trata nascer ou crescer em 

determinado recorte histórico, mas de nascer e crescer em determinada cultura, 

uma cultura digital.  

Quando se considera o aluno adulto como variável do processo de ensino- 

aprendizagem, algumas particularidades devem ser observadas. KNOWLES 

(1998) se baseou na premissa de que o adulto se caracteriza fundamentalmente 

pelo autodirecionamento, decorrente de uma maturação orgânica (prontidão) que 

o faz um ser independente e autônomo.  Além da maturação orgânica, o adulto 

segue acumulando cada vez mais experiências, que se constituem num 

                                                 
60 Livre adaptação dos termos originais “the Read Web” (“a Web Lida”) e “the Read-Write Web” (“a 
Web Lida-Escrita”), para expandir a relação consumo passivo x produção ativa a outras mídias 
disponíveis na Rede. A Web 2.0 é descrita em mais detalhes na “Dimensão organizacional”, a 
seguir. 



183 

 

importante banco de recursos para o desenvolvimento da sua aprendizagem 

autônoma. Sua capacidade de aprender se torna progressivamente orientada para 

tarefas relacionadas aos seus papéis sociais, e sua perspectiva quanto à 

aplicabilidade do conhecimento é imediata. Assim, o adulto enxerga a 

aprendizagem como algo relacionado a problemas práticos a serem solucionados. 

Em conseqüência, não há por que aplicar ao aluno adulto os princípios 

pedagógicos formulados para crianças – princípios que vêm sendo colocados em 

cheque até mesmo para as novas gerações. Daí todo o corpo de conhecimentos 

derivado da abordagem andragógica da aprendizagem, que seria aplicável a todos 

os adultos. 

Devemos estreitar ainda mais nossa análise para aproximá-la do aluno adulto que 

passa por um processo de escolarização tardia, que caracteriza nosso estudo de 

caso. Para isso, evocamos o expertise acumulado de estudos e pesquisas 

realizados no âmbito do NEA e do Grupo Alpha (contexto estendido do STEA, 

objeto de nossa pesquisa), que, entre diversas análises, aborda a aprendizagem 

dos adultos do ponto de vista cognitivo nos seguintes termos: As construções 

cognitivas dos alunos adultos, estruturadas com base nas relações com o meio 

social e cultural, sem supostamente dispor dos instrumentos formais de registro de 

seus raciocínios, parecem obedecer a alguma forma de regularidade, a exemplo 

dos estágios psicogenéticos verificados no desenvolvimento do raciocínio da 

criança e do adolescente (PICONEZ, 2002, p. 73)  

Considerando-se o conhecimento uma rede de significações, em que cada nó é 

um conceito inter-relacionado a outros, o aluno adulto que não realizou a 
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aprendizagem de conceitos científicos na idade escolar adequada estabelecerá 

relações de maneira alternativa, ou seja, através de concepções criadas a partir 

de sua vivência e das exigências de sobrevivência no dia-a-dia (VIANNA; 

MEDRANO; PICONEZ, s/d). 

A rede criada a partir de concepções alternativas também possui "nós" que se 

inter-relacionam; assim, quando um novo conceito depende de alguma maneira de 

um conceito alternativo, esse novo conceito será desenvolvido a partir do outro já 

formado, obrigando o adulto a formar toda uma rede de conhecimentos alternativa.  

Quando o adulto se expõe a um processo de aprendizagem formal, sua rede de 

significados passa por metamorfoses constantes, uma vez que qualquer "nó" que 

for reelaborado a partir do domínio do conhecimento socialmente aceito mudará a 

rede de relações construída anteriormente. 

É interessante observar que, “quando os jovens e adultos pouco escolarizados 

retornam à escola, parecem transdisciplinares, no sentido de terem construído 

conhecimentos de uma perspectiva de totalidade, mesmo sem saber os nomes 

pelos quais são conhecidos na educação escolar e sem classificação por 

disciplinas” (PICONEZ, 2002, p. 96-97, grifo da autora).  

Nesse ponto, os alunos adultos parecem guardar certa semelhança com as novas 

gerações digitais, que navegam pela informação de modo randômico, sem se 

prender a classificações hierárquicas ou tópicos estruturados. 
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Os estudos de PICONEZ (2002) destacam, porém, que os alunos adultos exigem 

reconstruir, reelaborar os mesmos conhecimentos adquiridos de forma 

multidisciplinar, só que de modo mais classificado, acreditando que isso afeta a 

sua capacidade de compreender novos conceitos e de fazer registros (p. 96-97). 

No paralelo entre geração Net e educação de jovens e adultos, a capacidade de 

registro parece ser a distinção mais significativa. Embora também sejam 

denominados “geração do download” (SMITH apud DOWNES, 2005), a atuação 

dos nativos digitais extrapola o acesso em tempo real a uma rede de informações 

globalizadas.  Eles efetivamente utilizam a Web como uma plataforma para autoria 

e publicação de conteúdos, podendo ser chamados de maneira mais completa 

como “geração do up-down-load”.  

Nesse sentido, os adultos que não concluíram a escolarização em tempo regular 

têm um longo caminho a trilhar. Em razão do acúmulo de experiências vividas, o 

aluno adulto “acumula maior número de estereótipos que a criança, resultando 

maior sensibilidade às dissonâncias cognitivas (...)  Muitas vezes, a reconstrução 

efetuada pelos adultos significa abstrair o conhecimento anteriormente construído 

– agora com a nomeação e a classificação aprendida na escola – e, assim, poder 

se comunicar, pensar e saber aprender” (PICONEZ, 2002, p. 95-96). 

E, além de precisar superar fatores externos como o não-domínio da língua 

padrão, a idade e os tempos de aprendizagem, o cansaço após um dia de 

trabalho, a alimentação nem sempre adequada, as influências do meio familiar, as 

pressões do ambiente de trabalho e as questões de convívio social (PICONEZ, 
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2002, p. 95-96), o aluno adulto ainda está excluído do acesso aos bens culturais 

letrados (AGUIAR, 2004, p. 96).61 

Ao se basear em um metamodelo pedagógico flexível abrangente e disponibilizar 

níveis mais complexos de representação dos processos de ensino-aprendizagem, 

a abordagem de Learning Design deve propiciar condições para a modelagem, a 

publicação e a execução de ações de aprendizagem adequadas tanto às novas 

gerações digitais quanto aos alunos adultos enfrentando processos de 

escolarização tardia. Isso implica oferecer recursos de contextualização, de modo 

que os alunos possam tomar decisões sobre a própria aprendizagem e customizá-

la, o que remete um modelo de adaptação do aprendizado eletrônico, que 

veremos a seguir. 

 

3.4.3 Modelo de adaptação para o aprendizado eletrônico 

Em dois artigos esclarecedores, BURGOS, TATTERSALL & KOPER (2006a, 

2006b) oferecem os subsídios fundamentais para uma discussão sobre adaptação 

e Learning Design. A começar pela conceituação do termo, esclarecem que a 

adaptação não implica necessariamente escolhas feitas pelo aluno porque: 1) nem 

sempre ele sabe o que é melhor para si em termos de percurso de aprendizagem; 

2) nem sempre ele tem consciência, conhecimento ou controle a respeito das 

contribuições que podem ser feitas ao seu próprio processo de aprendizagem, e 3) 

                                                 
61 É com relação a esse cenário desafiador que nos propomos a verificar o potencial da abordagem 
de Learning Design, cientes de que grande parte da população brasileira (a despeito da idade ou 
do grau de escolarização) nem mesmo experimentou a Web 1.0, da mesma forma que muitas das 
ações educacionais dirigidas a jovens e adultos ainda não surfaram primeiras ondas do 
aprendizado eletrônico. 
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nem sempre ele é capaz de tomar a decisão certa quando todas essas 

informações estão reunidas.  

 

Por essas razões, um modelo mais completo para a adaptação no aprendizado 

eletrônico envolveria três papéis: além dos alunos (individualmente e também em 

grupos, quando da especificação “no atacado” de um conjunto de objetivos, 

atividades e processos), também o tutor, contribuindo com sua decisão pessoal 

ao avaliar a situação de cada aluno em relação à experiência de aprendizagem 

global (embora isso possa representar sobrecarga de trabalho no caso de um 

modelo personalizado substituir ou complementar o modelo não-personalizado 

convencional), e finalmente o designer de aprendizagem62, estabelecendo um 

conjunto de regras predefinidas e expressas por meio de agentes e condições.   

 

Assim, os autores definem adaptação como um “método para criar uma 

experiência de aprendizagem para o aluno, mas também para o tutor, baseada na 

configuração de um conjunto de elementos em um período determinado, visando o 

aumento do desempenho de critérios predefinidos”. Esses critérios podem ser 

educacionais, econômicos, temporais ou baseados na satisfação do usuário; e os 

                                                 
62 Traduzimos para “designer da aprendizagem” o termo que em inglês aparece como learning 
designer, sempre que ele se referir exclusivamente ao design instrucional utilizando o ferramental 
específico do Learning Design (ou seja, configurações de unidades de aprendizagem através de 
ferramentais de autoria de Learning Design). A expressão “designer instrucional” (instructional 
designer) continua sendo empregada para o profissional que desempenha à “ação intencional e 
sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de métodos, 
técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas 
específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a 
aprendizagem humana” (FILATRO, 2003), seja esta ação apoiada ou não por recursos eletrônicos. 
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elementos a serem modificados / adaptados podem basear-se em conteúdo, 

tempo, avaliação, interface etc.. 

 

Segundo os autores, as quatro principais abordagens sobre aprendizagem 

adaptativa são (BURGOS, TATTERSALL & KOPER, 2006b): 

 

• Macro-adaptativa: consiste em selecionar alguns componentes que define 

as linhas gerais do processo de aprendizado eletrônico, tais como objetivos 

de aprendizagem ou nível de detalhamento, principalmente com base no 

perfil do aluno; 

• De tratamento interativo: proposição de diferentes tipos de instrução e/ou 

diferentes tipos de mídia para diferentes alunos; 

• Micro-adaptativa: monitoramento do comportamento do aluno durante 

tarefas específicas e adaptação posterior do design instrucional com base 

em informação quantitativa 

• Adaptativa construtivista-colaborativa: focada em como o aluno 

realmente aprende ao compartilhar conhecimentos e atividades com outros.  

 

3.4.3.1 Conceitos relacionados à adaptação da aprendizagem  

Dois outros termos refletem uma série de possibilidades para a adaptação do 

aprendizado eletrônico: adaptatividade (em inglês, adaptivity), a capacidade de 

modificar unidades de aprendizagem usando diferentes parâmetros e um conjunto 

de regras predefinidas; e adaptabilidade (em inglês, adaptability), a capacidade 
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ou possibilidade de os alunos personalizarem por si próprios uma unidade de 

aprendizagem. 

 

Podemos estabelecer um paralelo com dois outros conceitos freqüentemente 

invocados quando se trata de adaptação mediante recursos eletrônicos: a 

personalização – que é orientada pelo sistema, o qual procura entregar 

informação individualizada com base em informações sobre aquele usuário e suas 

necessidades – e a customização – que pressupõe alterações feitas pelo usuário, 

ou seja, sob seu controle direto (WELLER, 2007, p. 109). 

 

No aprendizado eletrônico, uma coleção de abordagens variadas defende que a 

adaptação da instrução ao contexto de cada aluno resulta em melhor desempenho 

de aprendizagem.63 No início dos anos 80, por exemplo, o CBT – Computer Based 

Training era empregado para controlar totalmente o fluxo de um processo de 

aprendizagem; mais adiante, o tutor foi incorporado como fator-chave para o 

processo de adaptação; nos dias atuais, há tanto uma orientação adaptativa que 

visa prover informações e diagnósticos para ajudar o aluno a tomar decisões 

efetivas sobre seu próprio aprendizado, quanto se objetiva construir sistemas 

mistos, fortemente suportados por agentes64 de inteligência artificial.  

 

                                                 
63 Esta é também uma pressuposição-chave no design instrucional contextualizado, daí nosso 
interesse de pesquisa em verificar o potencial do Learning Design para a contextualização do 
aprendizado eletrônico. 
64 Para KOPER (2004, p. 4), “um pedaço de software capaz de agir pró-ativamente, adaptativo e 
(semi)autônomo, que pode comunicar-se com outros agentes e com seus criadores humanos”, 
mais especificamente, “programas de computador capazes de ler e processar semântica codificada 
nos dados a fim de ajudar os seres humanos a desempenhar suas tarefas de modo mais eficiente 
e efetivo”. 
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Na especificação IMS LD, a base para a adaptação é o dossiê65 e envolve: 

• principalmente, o dossiê manipulado diretamente pelo usuário, por suas 

ações (tais como completar uma atividade) por outro ator (por exemplo, em 

uma atividade de suporte) 

• alternativamente, os dossiês dos atores, papéis e execuções, que devem 

estar acessíveis durante todo o tempo. 

 

Além dos dossiês, outro fator essencial na adaptação, e que aparece no Nível C 

da especificação, é o recurso de disparo (trigger), um evento que ajuda o sistema 

a determinar quando iniciar a adaptação da entrega da publicação. Alguns 

exemplos: 

• Um usuário interage com o sistema, completando uma atividade de 

atividade ou configurando uma propriedade 

• Um evento é definido temporalmente de modo que o sistema tem de 

reavaliar expressões e condições contendo referências a funções temporais 

• O usuário alterna papéis, resultando em um novo conjunto de condições e 

expressões relevantes que precisam ser avaliadas para o usuário durante a 

adaptação. 

 

Sem disparos, um sistema precisaria avaliar continuamente todas as expressões e 

condições para personalizar a entrega, o que seria impossível, dada a demanda 

de processamento. 

                                                 
65 O dossiê é considerado um dos subsistemas de armazenamento quando consideramos o 
sistema de produção do aprendizado eletrônico na “Dimensão organizacional” a seguir. 
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Depois que uma ação dispara um evento, o sistema determina se outros eventos 

devem ser disparados em conseqüência dessa ação (por exemplo, algo tão 

explícito como enviar uma notificação; ou algo mais implícito, como determinar as 

conseqüências da mudança de valores em um dossiê).  O sistema determina 

então as conseqüências para o usuário em termos de personalização da entrega. 

 

3.4.3.2 Tipos de adaptação no Learning Design 

BURGOS, TATTERSALL & KOPER (2006a, 2006b) identificam oito tipos de 

adaptação e o potencial do Learning Design para a contextualização do 

aprendizado eletrônico: adaptação da interface, adaptação do fluxo de 

aprendizagem, adaptação do conteúdo, suporte interativo à solução de problemas, 

filtragem de informação adaptativa, agrupamento de usuários adaptativo, 

avaliação adaptativa e mudanças on-the-fly. 

Adaptação da interface   

Também denominada “navegação adaptativa”, está relacionada à usabilidade e à 

adaptabilidade (centrada na máquina). Baseada em opções de menu, facilidades 

de navegação e visualização, consiste na possibilidade de reposicionar os 

elementos e opções da interface e redefinir as propriedades (cor, tamanho, 

sombras) da tela. Este tipo de adaptação está intimamente relacionado com o 

atendimento de usuários com necessidades especiais (tais como daltonismo ou 

baixa audição, por exemplo).  
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Na especificação IMS LD, tem relação com a interface provida pelos players IMS 

LD (recordando, player é a ferramenta que permite a interpretação e a 

visualização de uma unidade de aprendizagem). A atual geração de players não 

oferece recursos de adaptação da interface em tempo de execução, com exceção 

do Sled66, que pode ser customizado durante a configuração com o uso de folhas 

de estilo.  

 

Os players IMS LD atuais não permitem mudar o tamanho e a posição de seus 

painéis ou áreas de trabalho, a definição de suas janelas ou outras facilidades de 

navegação. Esses players não podem oferecer alteração de características 

básicas, como tamanho de fonte, cor de fonte, tipo de fonte ou alinhamento.  

 

Há, no entanto, uma distinção entre o pacote externo da unidade de aprendizagem 

(rodado no player) e a unidade de aprendizagem propriamente dita, com 

conteúdos e atividades. Apesar de os players não suportarem a adaptação de 

interface, a interface pode ser adaptada usando-se dois recursos: camadas DIV 

(uma espécie de janela dentro de outra janela, que pode ser exibida e ocultada em 

tempo de execução por qualquer participante no processo de aprendizagem); e 

ambientes (para exibir diferentes configurações de conteúdos, abordagens e 

visualizações relacionadas à mesma unidade de aprendizagem, levando a uma 

interface final personalizada).   

 

                                                 
66 SLED - Service Based Learning Design Player: 
http://sled.open.ac.uk/sledweb/http://sled.open.ac.uk/sledweb/. O desenvolvimento do Sled, um 
player de código aberto que integra serviços é de responsabilidade do JISC eLearning Framework. 
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Adaptação do fluxo de aprendizagem 

Neste tipo de adaptação, o processo de aprendizagem de aprendizagem é 

adaptado dinamicamente para seqüenciar objetos e/ou atividades de 

aprendizagem de diferentes maneiras. O percurso de aprendizagem é dinâmico e 

personalizado para cada usuário, e também a cada vez que o curso é iniciado, de 

modo que o usuário pode seguir um itinerário diferente de acordo com o seu 

desempenho.  

Na especificação IMS LD, a adaptação do fluxo de aprendizagem baseia-se nos 

elementos disponíveis no Nível B: propriedades, cálculos, elementos globais e 

condições. 

Além disso, podem ser adicionados serviços de monitoramento para rastrear o 

comportamento do usuário, permitindo que o tutor adapte o fluxo dinamicamente. 

Cabe acrescentar aqui que a adaptação do aprendizado ao ritmo do aluno pode 

ser obtida pela configuração de regras para início e conclusão de atividades, 

recurso já incorporado mesmo em LMSs não compatíveis com a especificação 

IMS LD (um exemplo são as regras de adaptabilidade da versão 7 do Blackboard: 

selecionando determinada opção, o aluno informa ao sistema o término de uma 

atividade, para que lhe seja permitido prosseguir ou concluir uma unidade de 

estudo. É o mesmo recurso que permite o avanço do usuário nas árvores de 

atividades do LAMS ou do Reload.) 
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Adaptação do conteúdo 

Neste tipo, os recursos e as atividades mudam dinamicamente seu conteúdo, com 

base na apresentação adaptativa. Um exemplo é classificar em três níveis de 

profundidade a informação contida em uma atividade de aprendizagem, cada um 

deles baseado em uma série de fatores, os quais determinarão a exibição do nível 

pertinente na fase de execução. 

Na especificação IMS LD, o conteúdo de uma atividade necessita de um recurso 

vinculado ao elemento Descrição da Atividade. Embora este link não possa ser 

modificado em tempo de execução, três outros elementos podem ser alterados 

dinamicamente: 

• o conteúdo dentro do recurso XHMTL, definindo classes e camadas 

DIV que podem ser ocultadas e exibidas com base em determinados 

parâmetros; 

• o conteúdo de propriedades/variáveis predefinidas, que pode ser 

substituído por outro conteúdo de mesmo tipo durante a execução; 

• o conteúdo de uma atividade, que pode ser adaptado alternando-se 

entre exibir e ocultar um dentre vários ambientes vinculados. 

Uma forma adicional de obter a adaptação do conteúdo é modificar conteúdos 

vinculados a ferramentas externas. Por exemplo, um recurso vinculado a um 

serviço wiki hospedado fora de uma unidade de aprendizagem IMS LD poderia ter 

seu conteúdo adaptado dinamicamente, conforme as contribuições dos alunos e 
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tutores. (Vale lembrar que não temos como reputar este expediente de adaptação 

à especificação IMS LD, visto que poderia ser utilizado por qualquer outro sistema 

de aprendizado eletrônico, com o mesmo prejuízo de não integração imediata dos 

dados; não deixa de ser, contudo, uma saída para as atuais restrições 

adaptativas.) 

Suporte interativo à solução de problemas 

Neste tipo de adaptação, a orientação de um tutor on ou off-line, ou de um 

conjunto predefinido de regras, guia o aluno no próximo passo a tomar para a 

solução correta de um problema.  

Na especificação IMS LD, este tipo de adaptação pode ser considerado uma 

extensão da adaptação baseada em fluxo de aprendizagem, com a definição 

apropriada de propriedades e condições modelando o percurso do aluno, e a 

incorporação de um serviço de monitoramento para rastrear o processo de 

aprendizagem, fazendo remarcações conforme necessário.  

As alterações podem ocorrer por meio da modificação de programações 

específicas pelo tutor, de regras específicas em tempo de execução ou pela 

combinação dos dois procedimentos. 

Filtragem de informação adaptativa 

O IMS LD não está projetado para recuperar informação adaptativamente, ou seja, 

para prover saídas relevantes e categorizadas aos usuários. 
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Embora sejam considerados uma facilidade externa vinculada à atividade de 

aprendizagem, e não uma parte real da atividade de aprendizagem propriamente 

dita, alguns recursos simples de filtragem estão disponíveis através dos serviços 

de busca indexada.  

De forma mais prática, o IMS LD poderia apontar para um serviço de busca 

externo, fornecendo o contêiner para sua execução e para a visualização de 

resultados. 

Agrupamento de usuários adaptativo 

Este tipo de adaptação permite a criação de grupos de usuários e suporte 

colaborativo para realização de tarefas específicas. Por exemplo, a partir do 

resultado de um pool de questões, são formados dois grupos, um com iniciantes e 

outro com usuários avançados. 

 

Na especificação IMS LD, o gerenciamento de usuários ocorre de duas formas: 

uma baseada na criação de papéis, aos quais os usuários são atribuídos; e outra 

baseada na criação dos usuários em si. Usando o sistema de gerenciamento 

fornecido por ferramentas como CooperCore, e Reload, uma vez que a unidade de 

aprendizagem é publicada, o administrador / tutor pode adicionar ou excluir 

usuários e atribuí-los a uma execução específica, o que já significa um grupo de 

fato. Entretanto, a criação dinâmica de papéis após o processo de publicação de 

unidades de aprendizagem não atualmente é possível. Uma vez que uma 

definição de papéis esteja disponível, e uma execução de uma unidade de 
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aprendizagem esteja definida, usuários específicos podem ser adicionados a, ou 

removidos de, quaisquer desses grupos e esses usuários podem participar da 

execução.  

 

Alguns recursos representacionais disponíveis no IMS LD suportam a criação de 

grupos (número mínimo e máximo de pessoas) e, se for possível atribuir usuários 

a grupos, a criação totalmente automática de grupos on-the-fly requer dispositivos 

representacionais adicionais. 

 

Avaliação adaptativa  

Neste caso, o modelo de avaliação, o conteúdo e a execução dos testes podem 

mudar de acordo com o desempenho do aluno e a orientação do tutor. 

Na especificação IMS LD, tomando como entrada o desempenho de um aluno em 

uma unidade de aprendizagem, pode-se armazenar um conjunto completo de 

parâmetros em propriedades locais para serem usados na adaptação de 

avaliações formativas ou somativas. Algo ainda não possibilitado é modificar o 

esqueleto de questões (sua ordenação, agrupamento e numeração de perguntas e 

respostas). Pode-se, contudo, definir um amplo conjunto de questões a serem 

ocultadas e exibidas sob demanda. 
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Mudanças on-the-fly  

Este tipo de adaptação indica a possibilidade de um tutor ou autor modificar / 

adaptar, em tempo de execução, uma unidade de estudo, abandonando as 

configurações previamente definidas na fase de design. 

Como vimos anteriormente, na especificação IMS LD, são três as etapas do ciclo 

de vida de uma unidade de aprendizagem: modelagem (design), publicação e 

execução (CRISTEA & BURGOS, 2006). No estágio atual das ferramentas para 

learning design, a fase de design e a fase de execução são independentes e, uma 

vez que uma unidade de aprendizagem é publicada, não é possível mudar a 

estrutura, o método ou a definição de condições ou propriedades.  

Logicamente, se na modelagem forem definidas possibilidades de mudanças em 

uma unidade de aprendizagem por tutor, isso poderá ser feito: o tutor poderá 

atualizar o conteúdo, baseado em conteúdo predefinido ou em novas 

contribuições; ou poderá influenciar o fluxo de aprendizagem, carregando 

arquivos, mostrando e ocultando elementos de conteúdo e estrutura etc.  

Mas ele fará isso como um usuário final da ferramenta de execução (player) e não 

como um editor do learning design previamente empacotado (CRISTEA & 

BURGOS, 2006).  

No momento atual da especificação IMS LD, os elementos disponíveis no Nível B 

– condições, propriedades, cálculos, elementos globais e serviços de 

monitoramento – mais as notificações disponíveis no Nível C são a chave para 
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modelar e executar unidades de aprendizagem adaptativas (SPETCH & BURGOS, 

2007).  

3.4.1.3 Possibilidades e limitações para a adaptação no Learning Design 

 Basicamente são as propriedades no Nível B do IMS LD que possibilitam a 

representação de informações sobre os usuários tais como preferências, 

conhecimentos e interesses. Usar propriedades não apenas para usuários 

individuais, mas para grupos, permite a sincronização de atividades colaborativas. 

As notificações do Nível C possibilitam a atualização automática de propriedades 

relativas a usuários e papéis com base em eventos na aprendizagem colaborativa 

e nas atividades de tutoria. 

No entanto, embora o Learning Design represente um cenário adequado para 

implementar formas de aprendizagem adaptativas centradas no aluno, no mínimo 

uma restrição se destaca como crítica: o esquema representacional “centrado no 

manifesto” (TOWLE & HALM, 2005).  

O fato de toda a informação necessária à interação em uma unidade de 

aprendizagem particular estar contida dentro do manifesto daquela unidade de 

aprendizagem pode ser interessante para vários propósitos, mas em termos de 

adaptação representa problemas inerentes à especificação, a saber:  

• É difícil expressar dentro de um manifesto LD um número relativamente 

grande de regras e interações que se sobrepõem em estratégias 

adaptativas mais complexas  
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• Uma vez entregue (publicado), o manifesto não pode ser alterado para 

incluir estratégias adaptativas 

• A mesma estratégia é codificada em múltiplos manifestos, causando 

redundância na autoria e no armazenamento das unidades de 

aprendizagem 

• As informações sobre os objetos de aprendizagem freqüentemente ficam 

embutidas no manifesto, não estando acessíveis através de metadados 

para uso em novas estratégias. 

 

TOWLE & HALM (2005) sugerem como solução mover a lógica adaptativa para 

fora do manifesto, passando-se de uma “abordagem centrada em manifesto” para 

uma “abordagem centrada em servidor”. 67 A solução consiste em definir 

inicialmente um conjunto de atividades ou conteúdos padronizados e criar 

metadados para mapear os objetos e as estruturas de aprendizagem. O player LD 

assumiria então o papel de cliente (ou agente), enviando ao servidor informações 

sobre o desempenho do aluno, de modo que o servidor pudesse retornar ao 

cliente a identificação da próxima atividade mais apropriada.  

Esta estratégia requer que o design pedagógico da unidade de aprendizagem seja 

tal que garanta a efetividade pedagógica independentemente das mudanças feitas 

on-the-fly pelo servidor. Isso representa certo afastamento da abordagem LD 

                                                 
67 Embora tecnicamente complexa, a distinção entre “representação centrada no manifesto” versus 
“representação centrada no servidor” é retomada na discussão sobre a natureza do design 
instrucional. Quanto mais aberto o DI, ou seja, quanto mais sujeito às condições imprevisíveis do 
contexto, mais ele dependeria de uma abordagem centrada no servidor.  
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típica, na qual a “inteligência” da unidade de aprendizagem está codificada dentro 

do manifesto. 

BERLANGA & GARCIA (2005) aprofundam-se na discussão, alegando que os 

dois últimos problemas citados não se justificam pela especificação em si, mas 

pelo modo como ela é utilizada. Sem o uso de repositórios, a criação de atividades 

ou métodos de aprendizagem tem de ser feita em cada LD, gerando redundância, 

ineficiência e impossibilidade de reutilização.  

Os autores denominam como ALD (Adaptive Learning Design) uma unidade de 

aprendizagem contendo comportamento personalizado que forneça a cada aluno 

um fluxo de aprendizagem adequado a suas características. Destacam que, a fim 

de permitir a sua reutilização, as ALDs são estruturadas semanticamente e 

projetadas de acordo com o IMS LD. A diferença é que os elementos IMS LD 

(objetivos de aprendizagem, pré-requisitos, atividades de aprendizagem, atos, 

condições etc.) são definidos como elementos independentes, tornando-se 

elementos reutilizáveis e interoperáveis.  

A separação entre atividades e recursos de aprendizagem é uma premissa-chave 

do IMS LD. Isso quer dizer que um LD pode ser “repopulado” com diferentes 

conteúdos para ser usado em um novo contexto e/ou um conjunto de atividades 

pode ser empacotado em cursos diferentes. 

Uma ALD pode ser reutilizada de três diferentes formas:  
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• Como um template, em que uma ALD “vazia” é preenchida com os 

elementos desejados (tais como recursos de aprendizagem, propriedades, 

atividades de aprendizagem, condições etc.). 

• Como ALD reutilizável, em que a ALD é modificada para ajudar-se a novas 

situações ou contextos. 

• Como elementos de ALDs independentes, em que componentes 

específicos de uma ALD são armazenados em diferentes pastas de 

arquivos em repositórios de elementos IMS LD e então recombinados entre 

ALDs. 

Este último caso reflete a metáfora do Lego, a mesma que vem sendo alvo de 

críticas de educadores quando aplicada aos objetos de aprendizagem (WILEY, 

2002). Os autores destacam que, neste caso, contudo, a metáfora não significa 

que todos os elementos podem ser combinados entre si, ou que podem ser 

reunidos de qualquer maneira; pelo contrário, segundo eles, a combinação segue 

estritamente o modelo de informação do IMS LD, considerando todos os 

elementos do processo de ensino-aprendizagem. 

Importante destacar ainda que o fato de a especificação IMS Learning Design ser 

compatível com outras especificações IMS – Question and Test Interoperability, 

Reusable Competence Definition e Content Packaging representa uma força 

adicional em termos de adaptação baseada em conhecimentos, competências, 

objetivos e entrega de conteúdos (SPETCH & BURGOS, 2007). 
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Retomando o conceito de affordances com o qual iniciamos a análise da dimensão 

do aluno, contudo, devemos acrescentar que a mera disponibilização de 

propriedades como a adaptabilidade e adaptividade não garante a sua plena 

utilização pelos usuários, visto que as possibilidades também são determinadas 

socialmente e reconhecidas individualmente.  

 

Essa observação nos remete a uma dimensão mais ampla do que a situação 

didática propriamente dita e que nos ajuda a compreender o contexto mais amplo 

no qual ela se realiza. 

 

3.5 Dimensão organizacional 

Uma análise multidimensional do aprendizado eletrônico sob a perspectiva do 

Learning Design não estaria completa se ignorasse as questões organizacionais 

que refletem o contexto mais amplo no qual as ações de aprendizagem se 

realizam.   

 

A partir da visão do aprendizado eletrônico como um sistema composto por 

subsistemas que se influenciam uns aos outros, situamos os processos de design 

instrucional, e mais especificamente de learning design dentro do subsistema de 

produção. Analisamos o papel do contexto, bem como os diferentes modelos de 

design instrucional, encerrando a seção com nossas reflexões sobre a Web 2.0, 
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que aponta para modelos organizacionais diferenciados, aos quais o design 

instrucional contextualizado pode corresponder. 

 

3.5.1 O aprendizado eletrônico como sistema 

Já na década de 1970, o enfoque sistêmico era apontado por TURRA (1975) 

como de grande valia para a educação, por ser  

“uma nova maneira de conceber a realidade que nos cerca e uma forma racional e 
científica de solucionar problemas complexos; propõe uma direção segura e 
eficiente para planejar, organizar e controlar as questões educacionais, curriculares 
e de ensino; as inovações escolares podem ser mais rapidamente implementadas 
quando aplicados os conceitos sistêmicos, principalmente com vista à elaboração 
de novos modelos e sistemas instrucionais; a literatura mais recente, em sua 
maioria, emprega de um modo geral conceitos e termos sistêmicos” (p. 271-272).  

 

Segundo ROMISZOWSKI (2005a), o interesse pelo enfoque sistêmico, que gozou 

de grande popularidade entre as décadas de 1960 e 1970 e foi amplamente 

rejeitado pelas novas gerações nas duas décadas seguintes, renasceu a partir de 

1990, com a publicação do best-seller de A quinta disciplina (SENGE, 2006). 

O enfoque sistêmico (ou pensamento sistêmico, como denomina SENGE, 2005) 

proporciona uma forma diferente de encarar os problemas – não como eventos 

isolados, mas como componentes de estruturas mais amplas. Fundamenta-se na 

idéia de sistema – “uma coleção de elementos que, em sua inteireza, tem 

características que não podem ser convertidas em elementos composicionais” 

(KOPER, 2000). Ou seja, o todo é maior do que a soma de suas partes, embora 

cada parte também possa ser considerada em si mesma um subsistema. 
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Um sistema é percebido como um todo, pois seus elementos afetam uns aos 

outros continuamente ao longo do tempo. Exemplos de sistemas incluem os 

organismos biológicos (por exemplo, o corpo humano), a atmosfera, um nicho 

ecológico, uma entidade política, uma indústria, uma família, uma equipe, uma 

organização. O sistema basicamente transforma entradas em saídas (TURRA, 

1975, p. 275; MOORE, 2007, p. 21). E envia sinais continuamente para si mesmo, 

através de ciclos fechados de relações de causa e efeito, o que é chamado pelos 

pensadores sistêmicos de feedback ou retroalimentação (SENGE, 2005, p. 60). 

 

Para KOPER (2003b), em um sistema integrado de aprendizado eletrônico, a 

principal entrada são os alunos e suas características. A principal saída são os 

alunos “transformados” com conhecimentos adicionais (declarativos ou 

procedimentais, envolvendo certo grau de competência) e a comprovação desses 

conhecimentos (por exemplo, por meio de certificação).  

 

Outras entradas-saídas são os membros da equipe, como por exemplo os 

professores, que trazem seu conhecimento ao processo de aprendizagem e 

sofrem transformações durante a sua atuação profissional. As características de 

alunos e participantes da equipe que sofrem transformações são chamadas 

propriedades. 

 

O sistema também opera sobre os chamados artefatos de aprendizagem (ou 

artefatos de mediação, como define Conole apud WELLER, 2007), isto é, 

produtos gerados antes, durante ou após a aprendizagem, tais como cursos, 
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programas, learning designs, descrições de atividades, livros, relatórios, textos e 

comentários, que “ajudam os educadores e os alunos a tomar decisões 

[teoricamente] informadas a fim de atividades de ensino e aprendizagem 

específicas” (p. 128). Muitos sistemas de aprendizado eletrônico agregam valor 

aos artefatos de aprendizagem que são fornecidos na entrada. 

 

Como o sistema de aprendizado eletrônico é um subsistema do sistema 

educacional mais amplo, ele herda suas características e seus subsistemas, 

conforme representado na Figura 3.27 e detalhado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.27 Sistema educacional e seus subsistemas  

(baseado em KOPER, 2003b) 
 

• Subsistema de produção: responsável pela transformação das entradas 

em saídas. No aprendizado eletrônico, os principais meios de produção são 
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as chamadas tecnologias da aprendizagem baseadas em rede. Aqui se 

incluem a análise, design, desenvolvimento, execução e avaliação de 

aprendizagem em determinados contextos e domínios de conhecimento. 

• Subsistema de adaptação: responsável pela inovação e mudança do 

sistema de produção a fim de ajustá-lo às restrições e oportunidades 

ambientais. 

• Subsistema de manutenção: responsável pelo status quo do sistema, 

incluindo a capacitação e o suporte à equipe. 

• Subsistema de transposição dos limites de entrada: subsistema que se 

comunica diretamente com o ambiente para atrair e matricular alunos, 

adquirir recursos, comunicar-se com instituições financeiras etc. 

• Subsistema de transposição dos limites de saída: subsistema que se 

comunica diretamente com o mundo externo para entregar produtos e 

serviços como certificados. 

 

No aprendizado eletrônico, a diferença mais significativa, comparativamente ao 

sistema educacional convencional, está no subsistema de produção, onde se 

situam os processos de design instrucional.  
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3.5.1.1 O subsistema de produção no aprendizado eletrônico 

 

No subsistema de produção, questões pedagógicas e de conhecimento são 

tratadas em três processos essenciais (análise, design e desenvolvimento, ensino-

aprendizagem, e avaliação) e dois processos de armazenamento (repositórios e 

dossiês), que representamos na Figura 3.28 e detalhamos em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.28 Sistema de aprendizado eletrônico e seus subsistemas  

(baseado em KOPER, 2003b) 
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• Processos de ensino-aprendizagem (implementação): nestes 

processos, artefatos de aprendizagem existentes são recuperados do 

repositório, ou então novos artefatos podem ser criados durante a 

aprendizagem e então armazenados no repositório. Nestes processos 

também é acessado o dossiê para recuperação e armazenamento de 

propriedades dos participantes. 

• Processos de avaliação: processos que podem ser definidos no design e 

chamados em diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem: 

antes, durante ou depois da aprendizagem. Usam propriedades do dossiê e 

artefatos de aprendizagem existentes no repositório. Agregam novas 

propriedades ao dossiê, representando, por exemplo, as notas dos alunos. 

• Repositórios: local para armazenamento dos artefatos de aprendizagem. 

• Dossiês: local de armazenamento de dados para as propriedades dos 

usuários, grupos e papéis. O dossiê pode importar e exportar propriedades.  

  

O subsistema de produção também envolve processos organizacionais próprios, 

com características estruturais internas (que permitem a comparação entre 

diferentes organizações) e características contextuais (que descrevem a 

organização como um todo e seu relacionamento com o ambiente), e processos 

técnicos, relativos a arquitetura, protocolos68 e padrões de interoperabilidade, a 

infra-estrutura de rede, servidores e aplicações e as interfaces com o usuário. 

 

                                                 
68 Protocolo é um termo ainda não mencionado neste quadro teórico. Em informática, pode ser 
conceituado como um conjunto de regras que permite que os computadores se comuniquem a 
respeito de determinado tópico (FENSEL et al., p. xv). 
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3.5.1.2 Subsistema de produção e modelos de design instrucional  

Provavelmente o principal desafio nos processos de produção diz respeito a quem 

os realiza. No aprendizado eletrônico, a qualidade das ações de aprendizagem 

dificilmente é assegurada pela única pessoa que é tradicionalmente responsável 

por essa tarefa, o professor. Equipes de trabalho multidisciplinar são uma saída 

para criar unidades de aprendizagem com um grau aceitável de qualidade, 

levando em conta as questões de interatividade, personalização, uso de 

multimídia, granularização e codificação em formatos padronizados.  

 

Outro desafio é decidir o que deve ser desenvolvido, em que formato e em que 

nível de detalhamento, a fim de produzir unidades de aprendizagem executáveis e 

reutilizáveis. O modelo integrativo representado pelo LD ajuda a construir algumas 

respostas a esta questão, na medida em que serve como uma estrutura 

orientadora dos processos de design, desenvolvimento, implementação e 

avaliação educacional. 

 

Por conseguinte, outro tópico que merece atenção são as ferramentas que 

suportam o processo de desenvolvimento, permitindo o design, a edição, a busca, 

o armazenamento, o gerenciamento e a testagem de unidades de aprendizagem e 

recursos relacionados. Nesse quesito, no âmbito do IMS LD, ainda há muito que 

fazer, visto que as ferramentas compatíveis com a especificação estão elas 

mesmas hoje em processo de desenvolvimento. 
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O Learning Design apóia-se em um metamodelo capaz de abranger as variadas 

visões do aprendizado eletrônico. Já que bebe na fonte do design instrucional para 

estabelecer os processos de produção de unidades de aprendizagem, como 

demonstramos anteriormente, deve ser capaz de igualmente abranger designs 

instrucionais de diferentes naturezas (BERGGREN et al., 2005). 

O design instrucional fixo (ou fechado) é também referenciado como “modelo 

de engenharia ou pré-engenharia”. Baseia-se na separação completa entre as 

fases de concepção (design) e execução (implementação), envolvendo o 

planejamento criterioso e a produção de cada um dos componentes do DI, nos 

mínimos detalhes, antecipadamente à ação de aprendizagem. 

No aprendizado eletrônico, significa que um especialista em design instrucional 

começará a trabalhar com uma tela vazia e tomará decisões a respeito de quais 

partes de um fluxo de aprendizagem serão “automatizadas”, quais serão as regras 

de seqüenciamento / estruturação, e se haverá interações sociais e em que graus 

de intensidade. O resultado será um design instrucional fixo e inalterável.  

Em geral, o produto resultante deste tipo de design instrucional é rico em 

conteúdos bem estruturados, mídias selecionadas e feedback automatizado. Em 

muitas ocasiões, dispensa a participação de um educador (professor, tutor, 

mentor) durante a execução e é dirigido à educação de massa. 

No design instrucional fixo, padrões de metadados e empacotamento de 

conteúdos dão conta da interoperabilidade técnica e da verificação da qualidade, 
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porque o foco está principalmente na organização, seqüenciamento, localização, 

recuperação, exibição e reutilização de conteúdos. 

O design instrucional aberto, também chamado de modelo bricolage ou design 

on-the-fly, envolve um processo mais artesanal e orgânico, no qual o design 

privilegia os processos, mais que os produtos, da aprendizagem. Em geral, os 

artefatos são criados, refinados ou modificados durante a execução da ação 

educacional. Para muitos, este é o modelo que mais se aproxima da natureza 

flexível e dinâmica da aprendizagem. 

No aprendizado eletrônico, significa que o especialista em design instrucional ou o 

professor começará a trabalhar com um conjunto de escolhas pré-formatadas, a 

partir de um AVA, LMS ou suíte de ferramentas, mas terá de liberdade de 

reconfigurá-las. Como resultado, poderá adaptá-las no decorrer do percurso, a 

partir do feedback obtido com os alunos.  

Em geral, esse tipo de design instrucional produz um ambiente menos estruturado, 

com mais links encaminhando a referências externas. Também implica menor 

qualidade de mídias, já que muitas vezes elas exigem condições diferenciadas e 

prazos extensos de produção, além dos elevados custos de desenvolvimento. Por 

outro lado, esse tipo de DI privilegia a personalização e a contextualização. 

Pelo menos enquanto não há sistemas adaptativos inteligentes o bastante para 

serem usados nos processos de ensino-aprendizagem, este tipo de design 

instrucional pressupõe a participação de um educador (professor, tutor, mentor) 

durante a execução. 
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3.5.1.3 A perspectiva contextual 

Em pesquisa anterior, definimos o design instrucional contextualizado como a 

ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas 

que incorporem, tanto na fase de concepção como durante a implementação, 

mecanismos de contextualização e flexibilização (FILATRO, 2004).  

O DIC aproxima-se bastante do design instrucional aberto, visto que considera 

central a atividade humana, porém não exclui a possibilidade de utilização de 

unidades fixas e pré-programadas, conforme objetivos, domínio de conhecimento 

e contextos específicos.  

O DIC reconhece a necessidade de mudanças on-the-fly (durante a execução) 

levadas a termo pelos participantes, admitindo contudo que a personalização e a 

flexibilização também podem ser asseguradas por recursos adaptáveis 

previamente programados.  

Na verdade, o que se faz no design instrucional, e no DIC particularmente, é gerar 

um plano e um design para o processo de ensino-aprendizagem, os quais não 

podem ser confundidos com o processo de ensino-aprendizagem em si.  

A menos que se dispense completamente a ação do educador na fase de 

execução (o extremo do design instrucional fixo, que se assemelha muito mais ao 

design da informação ou design da hipermídia), implementar uma ação de 

aprendizagem implica lidar com incertezas, agir individualmente e reagir 

espontaneamente às influências do contexto (KLEBL, 2006, p. 234), este um fator 
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cuja importância vem sendo cada vez mais reconhecida nas diversas 

comunidades ligadas ao aprendizado eletrônico. 

A propósito, a bibliografia central de LD é pródiga em salientar a relevância do 

contexto na educação, em parte devido às fortes críticas de descontextualização 

atribuídas aos objetos de aprendizagem – por exemplo, quanto à falta de 

informação qualitativa sobre o contexto em que os objetos são usados (HALM 

apud HUMMEL & KOPER, 2005).  

De fato, ao discutir a “abstração contextual” necessária à concretização do 

potencial de reusabilidade dos objetos de aprendizagem (ao lado da abstração 

pedagógica e da abstração midiática), KOPER (2003) declara:  

“Em um mundo ideal, os recursos de aprendizagem seriam desenvolvidos 
independentemente da situação, a fim de que pudessem ser reutilizados em outros 
contextos. Entretanto, os professores normalmente planejam dentro do contexto da 
situação educacional. [...]  
 
Em geral, ao desenhar recursos, os professores levam em consideração as 
limitações da situação educacional, resultando em recursos que são dependentes 
do contexto e menos reutilizáveis em outras situações” (p. 6). 

 

Embora não faça parte da ontologia definida para o Learning Design, o termo 

“contexto” aparece em várias ocasiões no IMS Learning Design Best Practice and 

Implementation Guide (2003) e no IMS Learning Design Information Model (2003), 

com significados e aplicações variadas, mas principalmente como parte da 

expressão “contexto de uso”.  

 

Em algumas ocorrências, o termo se refere a modalidades educacionais 

(educação face a face, educação a distância, blended learning; KOPER, 2003), ou 
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a níveis de ensino (ensino superior, fundamental; BEETHAM, 2004). É também 

empregado como sinônimo de “situação” e “ambiente” (no inglês, setting e 

environment). Por exemplo: “O desempenho das atividades de aprendizagem e 

suporte ocorre em uma situação ou contexto específico. Essa situação ou contexto 

são referidos como o ambiente das atividades” (KOPER & MANDERVELD, 2004, 

grifos nossos).  

 

“Contexto” é citado ainda como um dos componentes da narrativa de caso de uso 

(componente Descrição/Contexto), representando um campo genérico que não 

consegue ser apreendido pelos demais componentes (título, autor, objetivos de 

aprendizagem, papéis, tipos de conteúdo, tipos de serviços e ferramentas, tipo de 

atividades colaborativas, fluxo de aprendizagem, cenários69). 

BEETHAM (2004) amplia a reflexão ao reconhecer que o aprendizado eletrônico 

se realiza em um contexto organizacional cujos fatores contextuais – tais como 

papéis da equipe e divisão de trabalho, cultural organizacional, infra-estrutura 

local, papéis e formação anterior dos alunos, postura gerencial, procedimentos de 

validação e avaliação, estruturas de recompensa e reconhecimento – causam 

profundo impacto sobre o sucesso ou o fracasso do e-learning.  

A autora destaca que os modelos de aprendizado existentes diferem nas maneiras 

como acomodam esses fatores contextuais, e essa variabilidade representa um 

                                                 
69 A explicação que acompanha o componente “cenários” no IMS Learning Design Best Practice 
and Implementation Guide (2003) é “o mesmo conteúdo pode ser usado face a face e na educação 
a distância”, reforçando a idéia de que não existe consenso sobre o que “contexto” significa no 
campo do learning design. 
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desafio significativo para o desenvolvimento de um arcabouço comum. Para ela, 

os fatores contextuais relevantes à situação didática devem ser levados em 

consideração, enquanto os fatores puramente organizacionais – que não dizem 

respeito aos alunos ou às atividades de aprendizagem – devem ser deixados de 

lado.  

Na discussão sobre padrões pedagógicos (pedagogical patterns), BROUNS et al. 

(2005) destacam que “a definição mais comumente encontrada para um padrão 

estabelece que um padrão é um modelo de solução para um problema recorrente 

que pode ser usado repetidamente em muitos contextos” (p. 3, grifo nosso). Os 

padrões pedagógicos são descritos em um formato comum, que inclui o contexto, 

a descrição do problema e uma solução: “O contexto é importante para ajudar a 

restringir e comunicar a natureza do problema e da solução. Descrever o contexto 

do problema e sua solução evita a generalização excessiva” (p. 5).   

 

Riehle & Zullighoven (apud MOURA FILHO & DERYCKE, 2005) chamam a 

atenção para o fato de o contexto não poder ser completamente formalizado, uma 

vez que é amplamente formal e potencialmente infinito. Isso significa que em geral 

as forças e restrições contextuais não podem ser descritas em uma lista finita, 

como exigido por uma notação formal tal qual o LD.  

 

No entanto, os mesmos autores afirmam que, ao usar uma representação formal 

como o IMS LD, somos forçados a declarar pelo menos as variáveis mais 

importantes que afetam o processo de aprendizagem, às quais de outro modo 
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correríamos o risco de omitir. Esse risco aumenta nas representações informais 

como os padrões pedagógicos, que confiam na habilidade humana de interpretar 

declarações ambíguas, preenchendo as lacunas e fazendo pressuposições 

baseadas em conhecimentos e experiências anteriores.  

Exceção seja feita a CONOLE & FILL (2005), que, ao descrever o Dialog Plus70, 

apresentam sua própria noção do que é uma “atividade de aprendizagem” e 

localizam o contexto no qual a atividade ocorre (incluindo o assunto, o nível de 

dificuldade, os resultados de aprendizagem esperados e o ambiente no qual a 

atividade ocorre) entre os seus elementos constituintes, ao lado das abordagens 

de ensino-aprendizagem adotadas e das tarefas propostas. Mesmo nesse caso, 

contexto é empregado com respeito a uma situação bem delineada e restrita ao 

período em que a aprendizagem é executada.  

Em nossa pesquisa anterior (2004), consideramos as perspectivas contextuais de 

TESSMER & RICHEY (1997), que abarcam também os contextos pré e pós-

instrução (respectivamente, contexto de orientação e contexto de transferência, ou 

– na perspectiva sistêmica – entradas e saídas), e isso nas dimensões individual, 

imediata e organizacional, como mostra a Figura 3.29. 

                                                 
70 Ver descrição do Dialog Plus Toolkit na seção “Exemplos de sistema de aprendizado eletrônico – 
terceira onda”, anteriormente. 
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Figura 3.29 Fatores temporais e níveis de abrangência contextual que influenciam 
a aprendizagem e o design instrucional (FILATRO, 2004) 

 

 

A perspectiva contextualizada considera, além do contexto de instrução 

propriamente ditos, com os papéis convencionais e professores, especialistas em 

educação e alunos, – os contextos de orientação e transferência, dos quais 

participam outros stakeholders,71 seja como mantenedores das ações de ensino-

aprendizagem (pais ou responsáveis no ensino de crianças, governo e 

                                                 
71 Segundo WELLER (2007), o termo stakeholder carrega algumas conotações políticas ou é visto 
como indicação de um tipo de “discurso gerencial” que se alastra pela educação e é visto com 
suspeita por alguns. Contudo, o autor cita Sternberg para realçar uma mudança radical de 
paradigma em relação ao conceito nos últimos anos, “daqueles que afetam a organizam, para 
aqueles que são por ela afetados” (p. 49). 
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contribuintes no ensino púbico, mantenedores de instituições de ensino, empresas 

na educação corporativa), seja como beneficiários diretos dessas ações (mercado 

de trabalho que absorverá a mão-de-obra formada, associações profissionais que 

regulam a certificação de diplomados, a sociedade em geral que se beneficiará – 

ou não – dos cidadãos e profissionais formados). 

 

A compreensão do aprendizado eletrônico como um sistema inserido em um 

contexto mais amplo implica reconhecer que a dinâmica dos processos escapa 

não apenas aos limites físicos e temporais, mas extrapola a própria situação 

didática, uma vez que objetivos de aprendizagem, papéis, atores, ambientes, 

métodos e resultados estão sempre impregnados de influências sociopolíticas, 

histórico-culturais e tecno-econômicas. 

 

Na Figura 3.30 a seguir buscamos integrar a perspectiva contextual (TESSMER & 

RICHER, 1997; FILATRO, 2004) com a abordagem sistêmica do aprendizado 

eletrônico (KOPER, 2003b). 

 

Procuramos, dessa forma, ampliar nossa compreensão do contexto a fim de tornar 

mais significativos os processos de produção do aprendizado eletrônico (análise, 

design, execução e avaliação) que formam o cerne do ensino-aprendizado e 

influenciam e são influenciados pelos subsistemas de manutenção, adaptação e 

transposição de limites de entrada e saída herdados do macro-sistema 

educacional.   
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Figura 3.30 Dinâmica de processos do sistema de aprendizado eletrônico 
integrada à perspectiva contextual 

 

Apesar de a perspectiva contextual considerar a dinâmica entre os níveis de 

abrangência e os fatores temporais, e de podermos relacionar o contexto com os 

subsistemas que compõem o aprendizado eletrônico, falta-nos considerar um 

tópico que permeou todas as dimensões tratadas até aqui e que está na base da 

discussão sobre o design instrucional contextualizado.  
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3.5.2 Web 2.0 e contextualização do aprendizado eletrônico 

Em pesquisa anterior, afirmamos que “em termos ideais, a melhor educação on-

line é aquela que faz melhor uso das potencialidades da Internet, seguindo a 

lógica das redes hipertextuais e interativas: livre exploração de recursos, conexão 

um-a-um, um-a-muitos, muitos-a-muitos, metamorfose dinâmica e 

descentralização de inteligência e de recursos” (FILATRO, 2004). E, por 

conseguinte, defendemos a necessidade de um design instrucional 

contextualizado, dadas as diversas forças que atuam sobre os componentes do 

processo de ensino-aprendizado.  

Em tempos atuais, as transformações nos modos de produção e de distribuição de 

artefatos e também nas relações de trabalho que influenciam os sistemas de 

aprendizado eletrônico são personificadas na Web 2.0.  

O´REILLY (2005) define a Web 2.0 como um “conjunto de princípios e práticas 

combinados em um verdadeiro sistema solar que demonstra alguns ou todos 

esses princípios, em uma distância variável do centro” (p. 2): 

• Web como plataforma: o browser Web substitui o sistema operacional de 

mesa. Simplificando bastante, o Google (uma plataforma) se transforma no 

novo Windows (um produto), ao oferecer aplicativos web nativos, nunca 

vendidos, licenciados ou empacotados, mas entregues via Web como 

serviços, pelos quais os usuários pagam direta ou indiretamente72. Isso 

                                                 
72 Os Google Docs (docs.google.com/) oferecem, por exemplo, processador de texto (Google 
Textos) e editor de planilhas (Google Planilhas) gratuitos, sem necessidade de instalação no 
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representa uma mudança radical em termos de modelo de negócio: de um 

único fornecedor de software baseado no paradigma da programação, para 

um sistema sem proprietários, vinculado a um conjunto de protocolos, 

padrões abertos e acordos de cooperação. As agendas de lançamento de 

software são substituídas por aperfeiçoamentos contínuos; as instalações e 

execuções de software em equipamentos individuais são substituídas por 

uma coleção de máquinas rodando sistemas operacionais de código aberto 

e aplicativos de interesse local. 

• Aproveitamento da inteligência coletiva: a Wikipédia 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil) e a Amazon.com (www.amazon.com) são 

exemplos da “sabedoria das massas” (SURIOWECKI apud WELLER, 2007, 

p. 152), que emerge pelo incentivo tecnológico à participação. A oferta de 

auto-serviços (self-services) e o gerenciamento algorítmico de dados 

alcançam a web inteira, tocando as extremidades e não apenas o centro, 

atingindo a “longa cauda” e não apenas a “cabeça”. A atividade coletiva 

desemboca na criação dinâmica de conteúdos via blogs73 e wikis74, 

espelhando uma mudança em direção à co-propriedade da informação e da 

tecnologia, que desafia o modelo hierárquico tradicional baseado em 

direitos autorais rígidos.  

                                                                                                                                                     

computador. Além de permitir a produção colaborativa de documentos, salva automaticamente os 
documentos nos servidores Google (MAIA & MATTAR, 2007, p. 79). 
73 Blogs (ou Web logs) são diários on-line que podem funcionar em dois formatos: uma revista 
diária contendo pensamentos, opiniões e reflexões, geralmente pessoais; e um blog do tipo filtro, 
no qual os comentários comentam e apontam para outros conteúdos Web (WELLER, 2007, p. 29). 
74 Wiki é um software colaborativo que permite a edição coletiva de documentos de maneira 
simples. Em geral não é necessário registro, e todos os usuários podem alterar os textos sem 
passar pela aprovação de editores ou revisores. A Wikipédia é um exemplo de ambiente wiki 
(MAIA & MATTAR, 2007, p. 79). 
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• A “longa cauda” (long tail): Embora se trate de um conceito de marketing, 

aplicado ao grupo de consumidores que compra itens “difíceis de encontrar” 

oferecidos por empresas com custos de distribuição e estoque que 

permitem obter lucros significativos com vendas diretas a nichos 

específicos, a “longa cauda” também representa o poder coletivo resultante 

de pequenos sites que compõem a magnitude dos conteúdos da Web 

(ANDERSON apud O’REILLY, 2005). 

• O “beta” perpétuo: em termos de desenvolvimento de software, os 

usuários passam a ser co-desenvolvedores que adicionam continuamente 

novos recursos e monitoram o seu uso. Isso caracteriza um modelo mais 

evolucionário de desenvolvimento de software, a chamada “arquitetura de 

participação”, em que novas aplicações são liberadas on-line em base 

mensal, semanal e mesmo diária.  

• Modelos de programação mais leves: a chave dos novos modelos de 

programação é que os sistemas são acoplados “frouxamente”, em vez de 

estreitamente integrados. Isso facilita tanto o modelo de beta perpétuo 

quanto a assimilação de ferramentas e serviços de terceiros, tornando mais 

poderoso o sistema central. Aqui estão incluídos os conceitos de web 

services – pedaços de código disponível para máquinas remotas 

interconectadas via Internet, os quais possibilitam a integração de recursos 

sem a necessidade de reengenharia extensiva, usando para isso um 

conjunto de tecnologias padronizadas (WELLER, 2007, p. 73)75; e RSS 

                                                 
75 Os Web services são componentes de aplicativos autocontidos e autodescritos, que se 
comunicam usando protocolos abertos. São publicados, encontrados e usados na Web. 
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(Really Simple Syndication), que permite que informações de diferentes 

fontes sejam reunidas em uma interface personalizada e customizável; o 

usuário não apenas faz um link a determinada página, mas pode 

subscrevê-la, recebendo uma notificação cada vez que a página muda (é o 

que SKRENTA apud O’REILLEY, 2005, chama de “Web incremental”)76.  

 

Como tais transformações tecnológicas, sociais, políticas e organizacionais 

influenciam o sistema do aprendizado eletrônico?   

 

Segundo DOWNES (2005), as comunidades de prática são o que mais se 

aproxima das redes sociais representadas pela Web 2.0, com os membros 

interagindo, aprendendo juntos e desenvolvendo um repertório compartilhado de 

recursos.  

 

Esse é um conceito bastante semelhante ao de redes de aprendizagem (learning 

networks), uma forma de educação que vai além dos modelos centrados em 

                                                                                                                                                     

Apresentam dois tipos de utilização: a) ao oferecer componentes de aplicativos como conversores 
de moeda, previsões de tempo ou tradutores de idiomas como serviço, atuam como componentes 
de aplicativos reutilizáveis por outros aplicativos; b) ajudam a resolver problemas de 
interoperabilidade permitindo que diferentes aplicativos e plataforma compartilhem dados. A 
plataforma básica para os Web services é a soma de HTTP (o protocolo Internet mais utilizado) 
com XML (que provê uma linguagem utilizada entre diferentes plataformas e linguagens de 
programação para expressas mensagens e funções complexas) (W3SCHOOL, Web services 
Tutorial).  
76 RSS é um método que usa a linguagem XML para distribuir conteúdo web sobre um site para 
muitos outros sites. Um RSS feed (“suprimento”) permitem que os usuários chequem rapidamente 
notícias e atualizações usando um agregador RSS (um site ou programa que reúne e classifica os 
RSS feeds). O RSS é útil para sites que precisam ser atualizados freqüentemente, ao oferecer 
notícias, atualização de produtos ou serviços e calendários, por exemplo. Uma vez que os dados 
RSS são pequenos e de rápido carregamento, podem ser usados facilmente com serviços como 
telefones celulares ou PDA (W3SCHOOL, RSS Tutorial). 
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cursos ou em currículos e busca um modelo de aprendizagem continuada 

centrada no aluno e por ele controlada, ou seja, os alunos têm acesso aos 

mesmos recursos que os professores e outros membros da equipe.  

As redes de aprendizagem baseiam-se nos princípios da auto-organização e nos 

agentes de software que fornecem suporte e feedback ao processo, e pressupõem 

uma mudança de postura dos alunos, de consumidores a produtores de conteúdo 

KOPER (2005, p. 239-240).77 

 

VOIGT (2007) aponta como os blogs para anotações de aula, produção de textos, 

apresentação e discussão de projetos escolares, preparação de eventos, 

relatórios, análise de obras literárias e reflexão sobre temas específicos como 

possibilidades de uso; os wikis para atividades pedagógicas para elaboração 

conjunta de textos, documentação e realização de trabalhos; podcasts78 para 

“ouvir” ou produzir conteúdos apresentados em formato áudio.  

 

O autor fala também em microcontents comparados aos objetos de 

aprendizagem já tratados neste relatório, só que em proporções ainda menores 

(um post em um blog, um parágrafo de texto, um e-mail, um formulário, uma 

questão); em ambientes pessoais de aprendizagem (Personal Learning 

Environment – PLE) por meio dos quais os alunos podem organizar o seu próprio 

                                                 
77

 A plataforma Learning Networks for Learning Design (LN4LD), uma das principais fontes de 
pesquisa utilizadas neste trabalho, é um exemplo de rede de aprendizagem estabelecida pela 
comunidade de pesquisa e prática. 
78 Espécie de programa de rádio personalizado para divulgar opiniões, entrevistas, música ou 
informações na Internet. O áudio do podcast pode ser executado diretamente no computador ou 
ser transferido para mp3-player (VOIGT, 2007). 
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espaço de aprendizagem. E aponta o Moodle como “o” ambiente virtual de 

aprendizagem adequado, devido à sua interface agradável e intuitiva, à 

simplicidade dos processos de adição e edição de recursos, bem como à 

existência de uma grande comunidade internacional de desenvolvedores, 

tradutores e usuários. 

 

Mais do que funcionalidades, WELLER (2007) identifica affordances possibilitadas 

por uma visão do E-learning 2.0 e dos VLEs 2.0: 

 

• Conteúdo aberto (open content)79: universidades e outras instituições de 

ensino tornam seu material acadêmico e didático disponível on-line, 

gratuitamente, para qualquer pessoa utilizar. Algumas iniciativas estabelecidas 

são o MIT OpenCourseWare – OCW (http://ocw.mit.edu/index.html)80, o Open 

Yale Courses (http://open.yale.edu/), o Webcast Courses da Universidade de 

Berkeley (http://webast.berkeley.edu), o Stanford OpenCourseWare 

(http://stanfordocw.org), entre outros.81  

 

• Inovação na “combinação”82: baseada na abordagem de Web services (que 

tratamos anteriormente), mas implicando não apenas em compatibilidades 

                                                 
79 Ou recursos educacionais abertos (Open Educational Resources – OER). 
80 A versão traduzida para o português de vários cursos do OCW está disponível no Portal 
Universia Brasil (www.universia.com.br/mit). 
81 Devemos mencionar também o projeto Sakai (http:///www.sakaiproject.org), fundado como 
consórcio compreendendo as universidades de Michigan, Indiana, MIT e Stanford, juntamente com 
a Open Knowledge Initiative e o uPortal, com os objetivos de desenvolver uma arquitetura 
orientada a serviço para o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem e de 
desenvolver ferramentas de código aberto que funcionariam como componentes dessa arquitetura. 
82 Na falta de melhor termo para a expressão original “innovation in assembly”. 
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técnicas, mas também culturais. Se a tendência até agora foi de desenvolver 

que atendessem a necessidades especificas de um curso ou conjunto de 

alunos, a ênfase agora está em desenvolver ferramentas que possam ser 

utilizadas em diferentes contextos e combinadas de diferentes maneiras. 

 

• Filosofia “open source”: mais importante do que uma arquitetura aberta, 

baseada em padrões, é uma filosofia de acoplar e desacoplar facilmente 

ferramentas produzidas por diferentes fornecedores e configuradas de modos 

diferentes para diferentes contextos de uso. A disponibilização personalizada 

de ferramentas possibilitada por modelos de programação e combinação mais 

leves permitem que novas ferramentas sejam integradas ao VLE e liberadas 

apenas a alunos específicos. Esta prática parece-nos muito próxima do design 

instrucional contextualizado e é viabilizada pela modelagem de unidades e 

atividades de aprendizagem em ferramentas compatíveis com o IMS LD. 

 

• Cultura de compartilhamento e reúso: consulta a repositórios para 

compartilhar e reutilizar experiências, boas práticas, expertise acumulada, por 

meio de upload e download de conteúdos, ferramentas e componentes do 

processo educacional.  

 

• Novas formas de design e execução da aprendizagem: pelo uso de 

ferramentas colaborativas, os alunos passam a ser co-criadores e editores de 

conteúdos de aprendizagem, o que desembocaria inclusive em novas 
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estratégias de avaliação, como por exemplo, entre pares; em decorrência, 

podem ser empregados novos modelos de suporte, por exemplo, quando um 

educador provê orientação para certos elementos através de múltiplos cursos 

em vez de atender a apenas um curso por vez. 

 

Cabe-nos acrescentar aqui a visão de WELLER (2007) quanto à adoção de 

inovações em educação. Baseado no trabalho seminal de ROGERS (2003), que 

explica o processo pelo qual as inovações em geral são comunicadas e 

assimiladas, durante certo período, por um sistema social83, o autor analisa uma 

série de desdobramentos dessa teoria, que ajudam a explicar o processo de 

difusão de inovações no aprendizado eletrônico.  

 

Por exemplo, segundo Riggs e Von Hippel (1994), as inovações desenvolvidas por 

usuários geralmente estão relacionadas a descobrir novos usos para 

determinados instrumentos, enquanto as inovações desenvolvidas por fabricantes 

permitem que os usuários façam as mesmas coisas de modo mais conveniente e 

seguro. Von Hippel (2005), por sua vez, diferencia “usuários convencionais” de 

“usuários líderes”, estes últimos com freqüência à frente das tendências de 

mercado, tendem a modificar produtos e a procurar produtos que possam ser 

                                                 
83 Segundo Rogers, as inovações seguem uma curva de adoção na sociedade, com a gradação da 
curva variando conforme a inovação em questão (não necessariamente tecnológica) e fatores 
como benefícios ou vantagens comerciais, audiência, facilidade com que pode ser adotada, entre 
outros. O ponto crítico é que usualmente existe um período no qual a inovação é usada por uma 
comunidade relativamente pequena e então entra em uma fase na qual a curva cresce 
rapidamente, refletindo o acúmulo de massa crítica na sua adoção. As diferentes atitudes em 
relação à inovação refletem categorias diferentes de usuários: inovadores, adotantes iniciais, 
maioria inicial, maioria tardia e retardatários. 
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modificados para atender a necessidades por eles detectadas. Tais modificações 

acabam por beneficiar-se também aos usuários convencionais.  

 

WELLER (2007) ainda traz a contribuição de Greller (2005), para quem a resposta 

institucional às inovações, na forma de ações de desenvolvimento da equipe, 

documentação das políticas oficiais e centralização de suporte e serviços, se dá 

quando uma tecnologia ou produto inovador se move para além dos adotantes 

iniciais, alcançando a chamada mainstream (corrente principal).   

 

Para Greller, inovadores e adotantes iniciais são considerados “revolucionários” 

(equivalendo aos usuários líderes de Higgel), no sentido de que impulsionam 

continuamente o desenvolvimento de ferramentas, para que elas melhorem e 

ofereçam maiores funcionalidades. Os usuários convencionais são considerados 

“democratas” demandam soluções viáveis, e não apenas interessantes do ponto 

de vista da pesquisa. O que importa para os revolucionários é o potencial da 

tecnologia, algo novo, rico, flexível e em geral com forte lastro teórico. O que mais 

interessa aos democratas é a robustez, a facilidade de uso e a praticidade.   

 

Existe uma tensão entre os dois grupos e, quando uma inovação passa ao 

mainstream, os revolucionários podem ter a sensação de perda do controle e 

transferir o interesse para outra inovação. Para os democratas, esse é o momento 

em que a inovação começa a ter um desempenho robusto e adequado a uma 

audiência não especializada.  
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Figura 3.31 Revolucionários e democratas na curva de difusão de inovações. 

 

 

Essa perspectiva pode ajudar-nos a compreender a disseminação das inovações 

no aprendizado eletrônico, em especial se levarmos em conta que elas vão além 

do lançamento de uma nova versão de software ou do surgimento de mais um 

gadget revolucionário.  

 

As inovações de cunho tenco-político-social representadas pela Web 2.0 vêm 

sendo gestadas desde o início da década de 1990, e agora começam a transpor a 

barreira de inovadores e adotantes iniciais, tornando-se acessíveis à maioria dos 

usuários, de maneira inversamente proporcional aos custos de aquisição, 

manutenção e aprendizado.   

 

Talvez não possamos dizer o mesmo quanto ao “E-learning 2.0”, que pressupõe 

um lastro institucional mais complexo do que as transformações absorvidas por 
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usuários individuais. Considerando o aprendizado eletrônico um sistema, há 

necessidade de equilibrar os subsistemas de manutenção x inovação. O design 

instrucional contextualizado visa contribuir para esse equilíbrio, e a abordagem de 

Learning Design se encontra entre as possibilidades para sua concretização.  

 

No capítulo seguinte, analisamos da perspectiva do Learning Design o STEA – 

Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem, que consideramos um exemplo 

bem-sucedido de design instrucional contextualizado, verificando de que maneira 

essa abordagem pode contribuir para a contextualização dos processos de ensino 

e aprendizagem.  

 


